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مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

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

لدينا مختلف الطرق
لعالج التجاعيد
واعراض البشرة اجملهدة

والضغط مجانا
مركزالسكر
 قياسشهرية بولس للتجميل
دكتورة
 -توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

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

Maximize your

Sr. Mortgage Advisor

Tax Savings
with Us

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

أخصائية الضرائب

نبيل فلتس

عضو جمعية احملاسبني
ومستشاري الضرائب بكندا

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

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

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

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

Matt Dawoud

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

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

متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
تخفيضات خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
خاصـــــة
Tel: 905.868.8000
ومجيع انواع الليزر
للجاليـــة www.drbouloscosmetics.com
منتجاتللعنايةبالبشرةوازالةالبقع
العربيــــة 490 Harry walker parkway south unit 2
Newmarket L3Y OB3
لدينا مختلف الطرق
لعالج التجاعيد
واعراض البشرة اجملهدة
تخفيضات
خاصـــــة Tel: 905.868.8000
للجاليـــة www.drbouloscosmetics.com
العربيــــة 490 Harry walker parkway south unit 2
Newmarket L3Y OB3
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Tel.: 289-400-1764

�إعـــالنـــــات

3
جملـــــــــ�س الإدارة

ح�ســـــام منيــــــر

رمــــزي �شنـــــــودة

رئي�س التحرير:

ابـرام مقـــــــار
مدير التحرير:
�سميـر

ا�سكنــدر
�سكرتري

التحرير:

دوال انـــدراو�س

ARTS CENTRE
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حماية الكني�سة �أهم من زيارتها
يف لقاء للدكتور حممد خمتار جمعة ،وزير الأوقاف امل�صري
مبحافظة املنوفية �صرح ب�أنه مت �إفتتاح  200م�سجد جديد علي م�ستوي
اجلمهورية من بينهم  17م�سجد مت �إفتتاحهم يف يوم واحد ،وذلك
اللقاء والت�صريح ي�أتي بعد �أيام من ن�شر نيافة الأنبا مكاريو�س� ،أ�سقف
عام املنيا بيان يتحدث فيه عن غلق �أربع كنائ�س ب�إيبار�شيته فقط ،وهم
كني�سة العذراء مرمي باملنيا  ،وكني�سة الأنبا مو�سي مبركز �أبوقرقا�ص ،
وكني�سة �أبو �سيفني مبركز �سمالوط  ،و�أي�ض ًا مت غلق كني�سة مارجرج�س
بعزبة زكريا باملنيا  ،بالإ�ضافة �إيل غلق ومنع ال�صالة مببني تابع
ملطرانية �سوهاج املجاورة بقرية احلاجر  ،و�أخري ًا غلق ومنع ال�صالة
بكني�سة البابا كريل�س واالر�شيدياكون حبيب جرج�س مبنطقة �شربا
اخليمة .يتم غلق الكنائ�س رغم �أن الد�ستور احلايل للبالد ين�ص يف
مادته الـ  64علي �أن حرية الأعتقاد مطلقة وحرية ممار�سة ال�شعائر
الدينية و�إقامة دور العبادة حق ينظمه القانون ،بل واملادة الثامنة من
قانون بناء الكنائ�س التي �أقرته ال�سلطة احلالية تن�ص علي �أنه يف �سائر
الأحوال ال يجوز منع �أو وقف ال�شعائر والأن�شطة الدينية يف �أي مبني
�أو ملحقاته لأي �سبب .واحلقيقية �أنه حينما نكون �أمام دولة تفتتح
مئات امل�ساجد املمولة من �ضرائب امل�سلمني والأقباط  ،بينما تغلق
الكنائ�س املمولة من تربعات الأقباط ومن �أموالهم نكون �أمام دولة
غري عادلة ،وحينما يكون لدينا من الأ�سا�س قانون ًا لبناء امل�ساجد
تقريب ًا لي�س به �أية �شروط وقانون ًا اخر �شائك غام�ض �أمني لبناء
الكنائ�س نكون �أمام دولة غري عادلة .وحينما يحدث جتاهل �إعالمي

ابرام مقار

وق�ضائي فال �إعالم ي�ستنكر وال ق�ضاء يتدخل
لإرجاع احلقوق وردع املعتدي ،بل فقط
جل�سة عرفية يزعن فيها القبطي املجني عليه
ل�شروط جتعله يتنازل عن كافة حقوقه دون �أي
مالحقة �أو عقاب للجناة نكون �أمام دولة غري
عادلة .وحينما يحدث جتاهل ر�سمي و�إجتماعي فال جمتمع ينتف�ض
وال �سلطة تنفيذية ترغب يف تنفيذ د�ستور ًا �أو قانون ًا فيما يتعلق بحق
الأقباط يف العبادة وممار�سة �شعائرهم نكون �أمام دولة غري عادلة ،
وحينما يكون لدي الأجهزة الأمنية ثقافة الإ�ستعالء علي الأقلية
القبطية ،والبع�ض منهم ي�شارك املت�شددين يف �أفكارهم التكفريية
ب�ش�أن دور العبادة دون حيادية نكون �أمام دولة غري عادلة .وحينما
ُيغلق امل�سئولني الكنائ�س حر�ص ًا علي م�شاعر املت�شددين نكون �أمام
دولة غري عادلة بل و�شريكة فيما يحدث .وال �أحد يدري �أنه حينما
تفتقد دولة ملفهوم العدالة ،تنتفي عنها �صفة الدولة وت�صبح بقعة من
الفو�ضي.
لقد اعتاد رئي�س الدولة منذ توليه املن�صب زيارة الأقباط للتهنئة يف
قدا�س ليلة عيد امليالد ،تقدير ًا لدورهم منذ ثورة الثالثني من يونيو
وحتي الأن ،ولكن بعد �أن �أ�صبحت الإعتداءات كثرية والغلق �أكرث،
وحينما ي�صل الأمر �أن يتهم حمافظ �أ�سقف ًا بالت�شدد لأنه يطالب بفتح
الكنائ�س لل�صالة ،يكون عفو ًا �سيادة الرئي�س الكنائ�س حتتاج لي�س
فقط للزيارة بل للحماية  ،و�إن كانت الزيارة مهمة فاحلماية �أهم.

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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الأقباط والرئي�س  ..من يحا�سب ه�ؤالء علي دورهم ال�سيا�سي؟
مونتريال – عبد املسيح يوسف
حالة عارمة من االستياء تسود بني أوساط
واسعة من املصريني األقباط بسبب التناقض
احلاد بني ما يعلنه الرئيس عبد الفتاح
السيسي ،والذي له كل التقدير ،ومواقفه
الوطنية ،املؤكدة علي املواطنة ودولة املساواة،
في كل تصريحات ،وبني من ينفذون سياسات
الرئيس علي مستوى الواقع في املستويات
احمللية والتنفيذية ،حيث تهيمن عليهم
التيارات السلفية املتطرفة ،الكارهة لكل ما
هو مصري وقبطي.
سيادة الرئيس ،ولك كل االحترام والتقدير،
للدور الذي قمت به في اخملاطرة بحياتهم إلنقاذ
مصر ،ومعك املؤسسة العظيمة ،التي جنعلها
ونعظمها ،القوات املسلحة املصرية .ولكن مع
مرور السنوات ،وجد العديد من األقباط فجوة
كبيرة بني تصريحاتكم الوطنية ،وبني الواقع،
وبدأ عقد الكثير من األقباط في األوساط
الداخلية يشعر بالضيق واالختناق ،بعد أن
حلموا بدولة املواطنة واملساواة .فاألقباط ال
يريدون أن يكونوا فوق القانون ،أو يتمتعون مبزايا
وحقوق تفوق بقية املصريني ،ولكنهم يريد
التخلص من وضعية املواطن الدرجة الثانية.
سيادة الرئيس ،ال نريد أن ينفك عقد حب
والتفاف املصريني األقباط من حولك ،خاصة
وأنك صمام أمان لالستقرار املصري ،وماليني
األقباط املصريني ،يأمنون بذلك ،ولكن غلق
الكنائس والتضييق علي حرية العبادة ،حتت
مسميات إعالمية حقيرة ،أن صالة املسيحيني
تؤذي مشاعر أخوانهم املسلمني  ...فهل هذا
يعقل يا سيادة الرئيس ،وسيادتكم سبق وأن
أعلنتم في زيارة لكن للكاتدرائية للتهنئة
بالعيد ،بأن الكنيسة بيت من بيوت اهلل.
سيادة الرئيس ،نكررها لسيادتكم ،أن هناك
حالة حادة من العتاب علي سيادتكم ،وهذا
نتيجة الثقة في شخصيتكم الوطنية،
بسبب التعسف في غلق الكنائس ،والسلفية
املتطرفة املهيمنة علي عدد كبير من املسؤولني
والتنفيذين في دواليب احلكم احمللي علي
مستوي احملليات واألجهزة األمنية.
ولتأخذ سيادتكم إمارة املنيا ومحافظها
املتشدد في موقفه مع نيافة األنبا مكاريوس،
الذي هاجمه هذا احملافظ املتشدد ،دون أن يعلم
أو يعلم ولكنه يكذب علي نفسه ،أن نيافة
وجناب األنبا مكاريوس ،يعتبر بني األقباط ،ليس
في املنيا ومصر فقط ،بل وفي بالد املهجر ،أسد
من أسود الكرازة املرقسية ،وهو رمز مسيحي
له داللته القوية ،شأن رمزية األسد الذي
صاحب مار مرقس ،كاروز الديار املصرية ،مقارنة
بعدد من رجال الدين املسيحي ،الذين يحنق
عليهم الكثير من األقباط ،وننصح سيادتكم
فخامة الرئيس عدم املراهنة كثيرة عليهم،
ألن وسائل األعالم االجتماعي وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت فتح الباب لتداول وتبادل
ونشر األفكار حول أداء بضعا من رجال الدين
املسيحي ،من األساقفة غير املؤهلني سياسيا،
والذين اضروا كثيرا بالقضية القبطية .كما
وسائل اإلعالم الغربية أصبحت ال تكتفي
بالتصريحات الوردية لبعض رجال الكنيسة
بشأن سياسات دواليب احلكم ،وإمنا أصبحت
قادرة علي رصد انتقادات تيارات وقيادات أخري
يتنمو وتنضج مع الوقت ،وقد ال تكون الدولة
املصرية قد انتبهت إلي دورها املهم.
سيادة الرئيس ،أكيد األجهزة األمنية ،ترصد

حالة التهكم والسخرية من بعض األساقفة
ورجال الدين ،الذين يلعبوا دورا مضرا بالقضية
الوطنية والقبطية ،علي حساب مواالة
السلطة كذبا ،والتحالف مع املسؤولني من
السلفيني املتشددين من املسؤلني .وال داعي
هناك لذكر أسماء ،تنازلت عن قدسية دورها
الديني ،الذي نكن له كل تبجيل واحترام وفق
عقيدتنا املسيحية ،وقرر أن تغرق نفسها في
وحل املؤامرات واملواءمات السياسية.
سيادة الرئيس ،هناك حركات بني األقباط بدأت
تنادي بضرورة محاسبة رجال الدين املسيحي
علي مختلف املستويات علي دورهم السياسي،
خاصة وأنهم غير مؤهلني له باملرة ،فهم إما ذوي
خلفيات طبية أو هندسية أو جتارية ،وكرسوا
حياتهم للخدمة الدينية ،لكن بعضهم بفعل
بريق السلطة الزائف ،قرورا التحالف مع بعض
رموز السلطة التنفيذية املتشددة علي حساب
القضية الوطنية لألقباط .ولنتذكر تبريراتهم
لتمرير قانون بناء الكنائس املشوه الذي لم
يحل مشكلة واحد ،بل بقي الوضع علي ما هو
عليه.
سيادة الرئيس ،هل تعلم سيادتكم ،أن قداسة
البابا تواضروس ،ولقداسته كل التبجيل
واالحترام ملكانته الدينية ،يعد من أكثر
الباباوات تعرضا لالنتقادات ،بصورة في بعض
األحيان تكون مبالغا فيها ممن ينتقدونه .فإن
كان رأس الكنيسة وله كل القداسة والتبجيل
ملكانته الروحية ،يتعرض لهذا ،فأكيد سيادتكم
تعلم ما ميكن أن يتعرض له نفر من األساقفة
املصنفني أنهم يعملون ملصاحلهم الشخصية
وضد القضية القبطية.
سيادة الرئيس ميكن االعتماد علي عدد من
الشخصيات املصرية القبطية العلمانية بعيدا
عن ترشيحات الكنيسة ،للمجالس النيابية
والبرملانية ،ألن سيادتكم تعلم بالتأكيد كم
الكراهية والسخرية ،التي يتعرض لها كتلة
النواب األقباط في البرملان املصري ،واملرشحني
من قبل الكنيسة ،ووجبتهم الشهية ،املسماه
بـ «سد احلنك» فيما يتعلق بكل ما هو قبطي
علي الرغم من أن أحد أسباب اختيارهم هو
خلفيتهم القبطية.
سيادة الرئيس ،إال األقباط الذين بدأ ينفرط
عقدهم من حول بسبب سلفية دواليب
نظام احلكم املصرية ،منتظرين بتهلف ،نعم
منتظرين بتلهف تعليمات جادة وسياسات
واضحة من سيادتكم ،للتأكيد علي وطنية
الدولة املصرية ،واملساواة بني جميع املصريني،
وسيعودن بحماس أكثر من األول لاللتفاف حول
سيادتكم ،وسيادتكم تعمل أن هؤالء املصريني
األقباط هم أحد التكتالت احملورية ،التي حتبكم
وتقف خلفكم ،أمال في تأسيس دولة وطنية،
علي أرض الواقع وليس في التصريحات.
سيادة الرئيس ،بعض قيادات الكنيسة ،ممن
أصبحت غارقة في النقد وأحيانا السخرية ،بني
أوساط الكثير من األقباط ،لم تعد قادرة علي
حتقيق التعبئة واحلشد لكم ولسياسات الدولة
املصرية بني األقباط .لقد ظهر جيل جديد من
الشباب ،يعمل عقله ويفكر ،ومييز بني ما يقوله
رجل الدين املسيحي علي املستوى الروحي
والديني وله كل التقدير ،وبني ما يقوم بتوجيهه
علي املستوى السياسي والعمل العام وهنا
سيكون محال للنقاش وإعمال العقل ،خاصة
وأن التجارب السابقة في غالبها ،باستثناء

رشادة وحكمة مثلث الرحمات املتنيح البابا
شنودة الثالث ،اثبت أن البقية ال يتمتعون بذات
احلنكة واحلكمة السياسية.
إن احلوار والنقاش مع النخبة املصرية القبطية
من األوساط العمرية األخري ،هو السبيل نحو
تكوين ظهير وطني جديد قبطي ،يحظي بثقة
بقية اجملتمع القبطي سياسيا ،بعد أن فقط
الكثير من رجال الديني املسيحي مصداقية
في األوساط القبطية فيما يتعلق بالقضايا
السياسية .وأصبحت مكانة نيافة األنبا
مكاريوس أسد الصعيد واملنيا ،بسبب مواقفه
الوطنية ،الرافضة للجلسات العرفية ،تضايق
نفرا من األساقفة املعروفني مبواقفهم املشينة
سياسيا .قداسة البابا تواضروس الثاني ،في
موقف ال يحسد عليه ،خاصة وأن صديق وحليف
قوي لسيادتكم ،وهذا أمر في بدايته كان يسعد
اجلميع ،ولكن مع مرور الوقف ،أصبح موقف
قداسة البابا تبريري لسياسات الدولة أكثر من
كونه دفاعا عن مشاكل األقباط ،لدرجة جعلت
البعض يوجه انتقادات مبالغا فيها لقداسته،
مع التأكيد علي مكانته الروحية والدينية ،غير
القابلة للنقاش ،وبدأ قداسة البابا تواضروس
نفسه ،يدافع علي قرارته وتوجهاته السياسية
في اجتماعاته ومنها اجتماع األربعاء املأخوذ
علي البابا الفليسوف والبليغ ذهبي الفم
مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة.
سيادة الرئيس ،قداسة البابا تواضروس ،حليف
قوي ومهم بالنسبة لسيادتكم والدولة
املصرية ،فاملنتظر أن تدعمه أمام اجملتمع
القبطي ،ليس بزيارة الكاتدرائية للتهنئة
بالعيد فقط ،أو التصريحات الصادقة بأن
الكنائس بيت من بيوت اهلل ،وأن املصريني
كلهم سواء ،ولكننا ننتظر من سيادتك ان
تدعم البابا في فرض سياستكم الوطنية
علي األجهزة األمنية واحملافظني للتأكيد علي
وطنية الدولة املصرية ،فكيف تكون كنيسة
واحد تؤذي مشاعر املصريني املسلمني ،علي
اجلانب اآلخر ،تقوم وزارة األوقاف وهي تعمل
بأموال ضرائي املصريني بافتتاح  400مسجد
في أسبوع واحد ،وهذا أمر يسعدنا أن يتقرب
املصريني جميعهم إلي اهلل ،ولكن ال تضيقوا
علي األقباط.
سيادة الرئيس السيسي ،مازلنا نثق في
مواقفكم الوطنية الصادقة ،وننتظر منكم
إعادة جتميع كل املصريني من حولك ،وأنتم
رئيسا لدولة وطنية ،حتقق فرص املساواة بني
جميع املصريني ،خاصة وأن التغييرات احمليطة
مبصر تفرض التفاف كل املصريني حولكم
وحول مصر ،في ظل ما يحدث في السعودية
ولبنان واليمن وقطر .وميكن بجانب املصريني
األقباط في مصر ،أن تعتمد علي أبناء مصر في
دول املهجر ،والذين ميثلون قوة ناعمة قوية ملصر
في اخلارج ،ويحققون جناحات باهرة ،كان آخرها
اختيار دورين أسعد كأول عمدة ملدينة بروسار
في إقليم الكيبيك في كندا .وهناك مناذج
كثيرة ناجحة ستبرز خالل السنوات القادمة
مثل دورين في كندا وحدها ،فما بالكم ببقية
املصريني وأقباط املهجر في بقية دول الغرب،
وكلهم يحبون ويعشقون مصر ويسعون
ويعملون علي استقرارها وتنميتها.

كن م�ؤمنًا مبواهبك

مجموعته
في
«ثالث
الرائعة
حكايات ومالحظة
كتب
تأملية»؛
األملاني
الروائي
«باتريك زوسكيند»
رسامة شا ّبة
عن ّ
موهبتها
فقدت
ثم حياتها ألنها زينب علي البحراني-
لعبارة
سمحت
السعودية
نق ٍد غير موضوعية
على
بالهيمنة
مشاعرها وتدمير ثقتها بنفسها كل ًيا ،وبعد
وفاة هذه الشابة كان الناقد ذاته يُشيد
بأعمالها الفنية وموهبتها االستثنائية التي
تستحق أن تكون مثاال ً يحتذي به املحُ تذون
ويُعجب به املُعجبون! أما األديبة اإلجنليزية
«فرجينيا وولف» فقد اختارت قطع الطريق
على محاوالت زعزعة ثقتها مبوهبتها
وأسلوبها األدبي قائلة« :األدب مفروش
بحطام من اهتموا بآراء اآلخرين أكثر مما
يجب» ،وبعي ًدا عن وجهتي نظر «زوسكيند»
و»وولف»؛ ميكننا أن نرى بأنفسنا كم يخسر
عاملنا من مبدعني موهوبني سمحوا آلراء
بعض املعقدين أو املرضى النفسيني بإجهاض
فرصهم املستقبلية في التفوق والتألق
الذي يستحقونه ،بينما نرى في الوقت ذاته
أشخاصا أقل موهبة استطاعوا حتقيق
ً
جناحات مبهرة بفضل صمودهم وإصرارهم
وثقتهم الهائلة بقدراتهم اإلبداعية
واإلنسانية.
حاول قراءة سلسلة أعمال أي أديب عظيم،
ستجد فر ًقا تدريج ًيا يتقدم نحو األفضل في
نص جديد ..جرِّب مشاهدة األداء التمثيلي
كل ٍ
لنجمك العاملي املفضل في معظم أعماله
منذ بداياته حتى اليوم ،وستلحظ تطورًا
مستمرًا في األداء بني عام وآخر ..ابذل جهدك
في البحث كل اللوحات التي رسمها فنان
تشكيلي يشهد له تاريخ الفن بالتميز كي
تُطالعها وتقارن بينها ،وستكتشف أن كل
نضجا من سابقاتها..
لوحة جديدة تولد أكثر
ً
هكذا هو اإلبداع؛ يولد كجذوة من الشغف
يوم
في صميم الروح ،ثم يكبر يو ًما بعد ٍ
وعا ًما بعد عام في رحلة يتغذى خاللها على
التثقيف الدائم والتدريب املستمر ،ليتعملق
مبالمح أكثر إتقان ًا وجماال ً وإثارة إلعجاب
اآلخرين .أما الذين يُطالبون كل موهبة بتقدمي
صورة من صور الكمال املُطلق مع أول أعمالها
اإلبداعية؛ فال شك أنهم يفتقرون إلى حكمة
احلياة ،ويحتاجون إلى مزيد من التعمق في
فلسفة اإلبداع ،وقبلها فلسفة منو األشياء
التي تنبض باحلياة مهما كان نوعها.
ثمة قاعدة كونية تقول أن« :كل ما تركز
عليه اهتمامك يسرق من طاقتك ويكبر
في حياتك» ،لذا عليك أن حتذر من إهدار
اهتمامك وطاقتك النفسية على هؤالء
اجلهالء املعقدين ،وأن تسددها نحو مكان
أحالمك وطموحاتك ألنها األكثر استحقاقا،
واألكثر نزاهة في إنصاف حاضرك على أرض
املستقبل ،وألنها األكثر قدرة على إسكات
لسان مثبط بأدلتها
حبط أو
رأي ُم ِ
ٍ
كل ٍ
املُشرقة في سماوات النجاح.
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صديقنا عزت له قصة طريفة نضحك معه كلما تذكرناها ..فقد حدث
أن خرج من العمل في حركة الهبوط اإلقتصادي األخيرة .ونظرا ً لظروفه
الصعبة حيث أنه أب لثالث فتيات أكبرهن في اجلامعة فقد ظل يبحث
عن عمل بكل ما أوتي من عزمية .كان يسأل عن وظيفة في كل مناسبة
يحضرها ،ويرسل مئات السير الذاتية عبر االنترنت كل يوم ،وإذا إلتقى
بأحدنا في أي مكان بادره بالسؤال –قبل حتي أن يحييه -عما إذا كان قد
سمع عن فرصة عمل متاحة في مجال تخصصه .ورغم ذلك فقد كان نادرا ً
دوال أندراوس
ما يتلقى ردودا ً على مراسالته حتى كاد املسكني أن يجن وييأس .ولكن فجأة
وبعد معاناة طويلة أشرقت بارقة أمل حني عاد إلى منزله ذات يوم بعد رحلة
بحث خائبة ليجد مفاجأة سعيدة بانتظاره ..فعلى التليفون رسالة مسجلة من إحدى الشركات الكبرى تطلبه
إلجراء مقابلة.
قرر عزت أال يدع الفرصة تفلت من يديه فهذه املقابلة قد تكون الوحيدة وهو مصر على احلصول على عمل بأية
وسيلة .ذهب إلى املكتبة واستعار كتبا ً تساعده على التحضير للمقابلة وقام بحفظ كل االسئلة واإلجابات
التي تُسألعاد ًة في تلك املقابالت .وفي الليلة السابقة للموعد قام بتزويد السيارة بالوقود ،وجهز البدلة ،وملع
احلذاء ،وكوى القميص ،وضبط املنبه كما أعد ملفا ً يحوي عدة نسخ من سيرته الذاتية وشهادات اخلبرة .كان
موعده في العاشرة وكان مقررا ً أن يقوم بتوصيل ابنتيه للمدرسة باكرا ً ثم يذهب ملوعده بعد ذلك وهذا بالفعل
ما حدث .البنات وصلت في موعدها وانطلق هو في طريقه إلي املقابلة .كان كل شيء يسير علي ما يرام إلى أن
حدث ما راعه وبدد سالمه ٬فقد مد يده بجواره ليتحسس امللف الذي أعده فإذا بيده تقبض على الهواء .يا نهار
اسود ..لقد نسى امللف في البيت .ما العمل اآلن؟ ال يوجد من حل سوي العودة إلي البيت جللبه ..الزال في الوقت
متسعا ً ولكن البد من اإلسراع ..هكذا أسرع عزت في طريقه قائما ً بكل احملاورات واملداورات التي يقوم بها الشباب
املراهق حديث القيادة ..السرعة اجلنونية والقفز بني احلارات واستخدام الكالكس مبناسبة وبدون مناسبة ..وفي
غمرة انفعاله كان يطلق السباب أيضا ً على كل من تسول له نفسه تعطيله .وبينما هو على هذا احلال مرت
أمامه سيارة تسير ببطء شديد ولم يستطع اجتيازها ألن الطريق كان ذي حارة واحدة ظل عزت يضرب كالكسات
ويشير للمرأة قائدة السيارة ان تسرع ولكنها لم تعبأ بانفعاله وظلت تسير بنفس سرعتها .جن جنونه ..املرأة
املتخلفة ال تدري أهمية املوعد الذي يريد اللحاق به .يا للقدر األحمق الذي وضعها في طريقه في تلك الساعة..
تبا ً للنساء وقيادة النساء .مر الوقت حثيثا ً قاتالً حتى إستطاع أخيرا ً اجتيازها .لكنه لم يستطع أن يكبت غيظه
ففتح النافذة وصرخ في وجهها“ :صينية غبية!!” ثم عبر عنها وقد هدأ بعض الشيء إذ إستطاع أن ينفس عن
غضبه و”يفش غله”.
ومما زاد من شعوره باإلرتياح هو أنه في املوعد بالضبط وفي متام العاشرة كان يقف أمام موظفة اإلستقبال
بالشركة .معجزة بكافة املقاييس .الفضل يرجع ملهارته في القيادة وحسن تصرفه في املواقف الصعبة!!! دعته
املرأة للجلوس حتي تستدعي ممتحنه ..وإن هي إال حلظات حتي أقبلت عليه إمرأة حاملا نظر إليها إسودت الدنيا
في عينيه إذ عرف فيها املرأة الصينية الغبية! الطريف في األمر أنه حصل علي الوظيفة ٬غير أنه إلي يومنا
هذا اليدري إذا كانت املرأة قد تعرفت عليه أم ال..ولكنه قرر من يومها أن يحتفظ بلسانه مطبقا ً عليه داخل فمه
مهما كانت الظروف!
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All home phone features (Voice mail, Caller ID,
Call waiting, Call
forward, Three-way conference Call,
)SMS forwarding, Call ID Blocking
One-time registration fees
for only $50 CAD

Call to order now
Easy phone pro

1 855-372- 0677
نتــحدث العــربيـــــة

•
•
•
•

احملوا شعلة املشاعر األملانية!

بقلم :عـادل عطيـة

في قلب العاصمة األملانية،
وفي نقطة محاطة بالتاريخ..
أقيم« :النصب التذكاري ليهود
أوروبا املقتولني ـ الهولوكست»؛
ليع ّبر عن الفصل املظلم في
التاريخ األملاني!
متثال ميكنك السير ضمنه،
يأخذك بخيال األلم ،وإبداع
التوبة ،إلى حقل كبير مزروع بشواخص
خرسانية مربعة رمادية ،ومائلة قليالً .ال
يستطيع املرء الترجل بينها إال منفرداً،
ومنصرفا ً إلى نفسه .ال يحس إال بوقع خطواته
على الكتل احلجرية املصقولة املنفرة الفظة،
التي توحي بالتهديد!
انها واحة للتذكر والعبرة ،تثير الذهول .جتريد
للفظاظة ال ميكن وصفه بالكلمات أبداً .أقيم
بيد أمة تبدأ من جديد على انقاض الطريق
الضالة التي سلكتها الدكتاتورية الهتلرية؛
لتشعل بها األضواء في ذكرى االبادة ،وتعيد
إلى أولئك املاليني من املوتى اسماءهم!
عمل مبهر ،يصفه املؤرخ األملاني املعروف:
“نوربرت فراي” ،في صحيفة« :دي تسايت»،
كاتباً« :أن تقوم أمة باإلعتراف بجرميتها
التاريخية ،في وسط عاصمتها ،حدث ال
سابقة له في التاريخ»!

فهل تشعر الدول التي
لها تاريخ مظلم في اإلبادة
البشرية ،بالغيرة اإلنسانية
املقدسة ،وتنهض من الوحل
الذي يحيط بها من كل جانب،
وتتجه بضميرها الذي غاب
طويالً ،صوب برلني ،وتستلم
شعلة املشاعر األملانية؛ فتثبت
لبقية العالم املتألم :انها تعلمت الدرس،
وانها استخلصت العبر من حماقات  ،واخطاء،
وجرائم األسالف ،الذين استندوا إلى آلة الدمار،
واإلبادة ،في هالك ماليني البشر من جيرانهم،
وبني جلدتهم؟!
لقد ركع يوماً ،املستشار األملاني السابق:
“فيلي برانت” ،امام النصب التذكاري في اجليتو
اليهودي في وارسو ،في خطوة على طريق
املصاحلة مع بولونيا ..فهل يركع الضمير
األمريكي ،والضمير التركي ،والضمير الرواندي،
والضمير السوداني ،والضمير القطري ،وكل
ضمير ملطخ بالذنب والعار ،أمام الويالت
األبدية التي يعانيها:
الهنود احلمر ،واألرمن ،والتوتسي ،واقليم
دارفور ،والشعب املصري ،وكل الضحايا األبرياء
الذين لم يذكرهم أحد بعد ،ويطلب الصفح،
واملصاحلة ،تائبا ً عن صنع ضحايا املستقبل؟!...

«ماري حنني» مر�شحة حزب املحافظني ب�إنتخابات
برملان �أونتاريو القادمة عن دائرة «كت�شرن �سنرت»
أستطاعت «ماري حنني» الفوز
بثقة أعضاء حزب احملافظني
مبنطقة «كتشنر  -سنتر»
لتكون مرشح احلزب لبرملان
أونتاريو في اإلنتخابات القادمة
واملقررة في ربيع عام ،2018
وبهذا تتنافس «حنني» مع «داي
فيرنيل» مرشح احلزب الليبرالي
و «لورا ماي ليندو» مرشحة
احلزب الدميقراطي اجلديد
وعملت «ماري حنني» كمساعدة
لـ «ديان فينلي» ،وزيرة املوارد
البشرية الفيدرالية السابقة
وسبق لـ «حنني» التقدم لإلنتخابات البلدية عام  2014عن الدائرة كتشنر .5
ومن جانبه هنأ «بتريك براون» زعيم حزب احملافظني بأونتاريو «ماري حنني» بالفوز ووصفها
بصاحبة العالقات القوية مع اجملتمع القبطي  ،كما أشار إلي أن عملها مع الوزيرة «فينلي»
أكسبها خبرة كبيرة ،وأضاف «باتريك» أتطلع للعمل مع «ماري» لنتشارك في رسالتنا اإليجابية
للتغيير مع املقيمني بأونتاريو

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

عقارات نيوز

خلمسون
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مقطتفات إخبارية 6
سوق العقارات.

السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

بقلم:مدحت سابا

 Toronto Reaأن 7,385منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام  MLSخالل شهر نوفمبر
د من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر  .و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة  14في املائة
ملعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2014حيث كانت عدد الوحدات املباعة  6,476وحدة.
املعاملة عليها من خالل نظام
اعلنت  Toronto Real Estate Boardأن  7,118منزل مت
ط  ،والتي مثلت  39في املائة من املعامالت  ،كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل
انخفاضفىمبقدار  26.7في املائة باملقارنة
النتيجة
ومتثل
فى املائة .و
هذهقدرة 8.4
بأرتفاع
.2017وذلك
اكتوبر املاضى
شهرمن العام
خاللالشهر
MLSلنفس
 616,241دوالر دوالر
 2016حيث كانت عدد الوحدات
عام
من
الفترة
نفس
خالل
عنها
املعلن
املنازل
مببيعات
تفع متوسط سعر البيع الي  619,050دوالر باملقارنة  550,825دوالر لنفس الشهر من
ره  12.4فى املائة.
املباعة  9,715وحدة.
.2015
شقة خالل
املعاملة
مدينة كانت
وفي )Condo
ملوكة (Apartment
املعامالت ،كان متوسط السعر
نوفمبرمن
شهراملائة
 40.5في
1,924مثلت
فقط،عليوالتي
تورونتو
في
السكنية
للشقق
البيع
سعر
متوسط
وكان
املبيعات.
اجمالى
من
نسبة  70باملائة
شامل كل أنواع املنازل  818,201دوالر باملقارنة  769,712دوالر لنفس الشهر من العام
ا العام لل  385,506 GTAدوالر بإرتفاع قدره  4.10فى املائة ،و في مدينة تورونتو فقط وصل
 )»GTA («905انخفض متوسط
املاضي وذلك بارتفاع قدرة  6.30في املائة .وفي باقي ال
 415,31دوالر بأرتفاع قدره  5.40فى املائة .و فى باقي ال (« )»905إرتفع متوسط سعر البيع
املائة.البيع الي  754,139دوالر باملقارنة  758,367دوالر لنفس الشهر من العام املاضي
ع قدره  1.50فىسعر
فة املناطق :بانخفاض قدره  0.56في املائة.










Apart
ment









14.17%

5.43%

Single-Family


Townhouse
Attached

'XUKDP5HJLRQ

Composite Single-Fami2UDQJHYLOOH
)(All Types
ly Detached

\6RXWK6LPFRH&RXQW


9.72%

TREB Total

10.20%
15.28%
7.25%ذلك بإنخفاض
 8.03%من خالل MLSو
شهر أكتوبر 2015
 21.65%اؤجرت خالل
ى  311,943قدم مربع قد

Halton Region

23.05%

5.43%

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

9.98%
7.33%
13.07%املساحة 7.41%
19.65%
مربع .و كان سعر
املؤجرة  516,838قدم
املاضي حيث كانت
فس الشهر من العام

3.90%االيجار للتجارى
 6.03%وإنخفض سعر
دوالر للقدم املربع
 24.57%ليصل 5.68
 14.5فى املائة للصناعي
13.29%
15.54%
1.91%وصل متوسط
للمكاتب
3.61%

Peel Region
City of Toronto

بالنسبة
للسنة املاضية .اما
 21.0220.08%دوالر
صل  19.58دوالر باملقارنة
0.53%
13.03%
املائة.
فى
16.1
قدره
بإنخفاض
ذلك
و
املاضية
للسنة
دوالر
املقارنة  15.25دوالر
Durham Region
8.09%
7.61%
5.68%
11.20%
12.48%
18.65%إنخفض سعر
مبقدار  43.5فى املائة و
إنخفضت املبيعات
اجملال الصناعى
ال التجارى ,ففى
Orangeville
18.90%
18.44%
 137.90دوالر مقارنة ب  148.16دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض
South Simcoe County
11.12%
10.63%
12.98%
فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
 soarin.homes@ gmail.comو
املباعةالي
استفسارتكم
اسألتكم و
ملائة ليصل الىبرجاء
فقد إنخفضت
فى مجال املكاتب
ارسالللقدم املربع .و
 254.65دوالر
الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
عليهاليصل
اسعار البيع
إنخفاض فى
تباعا.
اجيب
ى املائة و تبعه سوف
مدحت سابا
متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.

م الى:

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

York Region

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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مقطتفات إخبارية

بقلم :مدحت سابا

وفي مجال الشقق اململوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة على  2,025شقة خالل
1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6
نسبة  73.33باملائة من أجمالي املبيعات .وكان
تورونتو على
شهر اكتوبر  .2017استحوذت
\&RPSRVLWH 6LQJOH)DPLO\ 6LQJOH)DPLO
7RZQK
السكنية في خالل هذه الفترة من هذا العام للGTA-
للشقق
متوسط سعر البيع
$OO7\SHV

'HWDFKHG
$WWDFKHG
75(%7RWDO



تورونتو فقط وصل متوسط السعر
في املائة ،و في مدينة
 قدره 21.8
 523,041دوالر بارتفاع
+DOWRQ5HJLRQ




3HHO5HJLRQال (« )»905إرتفع متوسط سعر
 20.90في املائة .وفى باقي
بارتفاع قدره
 555,004دوالر
الى




قدره  21.00في املائة.
دوالر بارتفاع
الي 435,142
البيع
&LW\RI7RURQWR


<RUN5HJLRQ
لكافة 



املناطق:
حتركات السوق
بيان

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

بعد املائة
ال�سبت  18نوفمرب  - 2017ال�ســنة الرابعــة  -العــدد الواحد
السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

عقارات نيوز

اصبح في أسوأ
سكنية
هكذا امكانية
الصحة
وحدةعلى
شراءتأثرية
اجلرانيت ....و
حاالتة منذ التسعينات
اعداد  :ادوارد يعقوب

�إعداد� :إدوارد يعقوب

مع تزايد انحدار إمكانيات املشترين نسبة الى دخولهم السنوية ،من املتوقع ،مزيدا من الصعوبات في عام  2018المكانية
سرطان
خصوصا
لصحة األنسان
خلبيرتهديدا
تسبب
فيانها
البعض
الطبيعية وقد
األحجار
اجلرانيت من
بعد
خصوصا
سكوتشا،
ببنك نوفا
تقرير
استخدمهجاء هذا
املتوسط الدخل.
للمواطن
اصلبتورنتو
سكنية في
يعتبر وحدة
شراء
قدماء املصريني فى تشكيل الكثير من متاثيلهم اجلميلة الرئه الذى قد يسببة األشعاع املباشر وانطالق غاز الرادون
أتوقع
القيود اجلديدة التي سيبدأ تطبقها في اول يناير من العام اجلديد والتي شرحت بالتفصيل في العدد السابق.
الضخمة واستعمل ايضا كماده للبناء والكساء اخلارجى املشع .ومن ناحية آخرى هناك آخرون يشككون فى صحة
نظرا
الرادونأخرى
االرتفاع مرة
كميةان تعاود
ثم الان تلبث
القادم
تكسيةبدايةهذاالعام
لفترةفىوجيزة مع
ستنخفض
ويستعملفي تورنتو
شخصيا ان األسعار
املنطلق
األشعاع او الغاز
ويدعون
الكالم
وبكثرة
اجلرانيت االن
للمبانى.
االقبال
على
بالهني
ليس
ضغطا
سيضع
والذى
القادم
العام
في
واملتوقع
كندا
الى
املهاجرين
اعداد
في
الكبير
لالرتفاع مناضد املطابخ كعنوان لفخامة التشطيبات ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث
اسطح
في
السكن
الى
يتطلعون
الذين
وأيضا
املستثمرين
انصح
الصغيرة.
املساحات
ذات
للعقارات
خصوصا
العقارات
لشراء
الداخلية للمنازل .بُد َء فى استعماله فى املطابخ واألحواض مازالت مستمرة واملوضوع يحتاج الى ابحاث اكثر تعمقا
اجلديدة حيث لها عوامل أخرى مختلفة تؤثر
العقارات
الصناعيةينطبق
القادم .وذلك ال
خالل شهر
تورونتو
نفى ذلك.
االخرى علىألثبات او
يناير واملواد
للفورميكا
يشترواكبديل
عامان 1987
منذ
األبحاث االن تشير الى وجود مواد مشعة يقول
ولكن احدث
أسعارها.
على
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صحيفة «لوس اجنلس تاميس»

شجرة العائلة
في الذكرى املئوية الثانية لتأسيس استراليا
كمستعمرة بريطانية ( )1788ازداد عدد االستراليني
الراغبني في حتري ماضيهم عبر ما يسمى «شجرة
العائلة» .وهذا امر جتنبوه كثيراًخوفا ً مما ميكن
أن تفاجئهم به السجالت .ذلك بأن احلكومة
البريطانية طوال االعوام الثمانني االولى من
استعمارها تلك القارة ارسلت اليها  160الف
مجرم ـ معظمهم ّ
نشالون ومحتالون ولصوص ـ
من انكلترا واسكوتلندا وايرلندا.
ولكن مع مرور الزمن على ذلك النسب الوضيع
حس الذنب واخلجل املالزم له .ومن الوقائع
تالشى ّ
الطريفة ما توصلت إليه آن آش من ملبورن حني
وجدت أن جدة جدها سرقت معطفا وشاال من
املنزل الذي كانت خادمة فيه .لكن آن تقول« :لقد
نظن
عثرنا في الوقت نفسه على معلومات جتعلنا
ّ
انها كانت عشيقة صاحب املنزل».

مجلة «احملامي»

نافذة على �صحافة العامل

ال�سبت  18نوفمرب  - 2017ال�ســنة الرابعــة  -العــدد الواحد بعد املائة

صحيفة “غازيت”

روسي في أمريكا

خالل زيارة للواليات املتحدة ،التقى الرئيس
السوفييتي السابق غورباتشيف روسيا مهاجراً..
فسأله« :ماذا تشتغل هنا؟»
أجاب املهاجر« :انني اعمل مع شقيقي وشقيقتي
في مصنع كبير»
ـ وكيف يعاملك رؤساؤك الرأسماليون؟
«معاملة رائعة يا سيدي فيى الواقع ،اذا التقاك
رئيسك وانت متشي من املصنع الى البيت ،فانه
يقلك في سيارته الكبيرة ،ويأخذك لتناول العشاء
في مطاعم فخمة ،ويغدق عليك الهدايا»
ذهل الزعيم السوفييتي وسأل الرجل« :هل يحصل
ذلك دائماً؟»
فاجابه« :في احلقيقة ،لم يحصل هذا معي ابدا،
لكنه حصل مع شقيقتي».

مجلة «دليل التلفزيون»

سيرة شيرلي ماكلني

ميكانيكي فني

كان القاضي ينظر في قضية حتطم حافلة في
حادث سير .فعرض صورة للحافلة احملطمة على
ميكانيكي وطلب منه أن يحدد ما يراه.
حدق خاللها الى تلك “الهريسة”
صمت الرجل برهة ّ
من العجالت واالنابيب ثم هتف :بيكاسو”!

مجلة «ديسكافر»

مرحاض «ذكي»

لقد فعلها اليابانيون مرة أخرى! زاوجوا هذه املرة
بني صناعة االلكترونيات واكثر االجهزة املنزلية
اتضاعاً :مقعد املرحاض .يقول ناوكي كاجيتا من
شركة «نيبون تلغراف اند تلفون»« :املرحاض هو من
بني االجهزة التي تأخر حتديثها وسيوفر جهازنا على
املريض عدة زيارات الى عيادة الطبيب».
ولهذا االختراع اسم باليابانية مبعنى «املرحاض
الذكي أول شيء في الصباح» ،وهو عالي التقنية
ويؤمن فحصا ً صحيا مباشرا .فبعد زيارة سريعة
ّ
الى احلمام في الصباح.يضغط املرء زرا ليتدفق املاء
كالعادة .ولكن بدل أن يذهب البول مباشرة الى
مصرف املياه ،يندفع دائريا على جوانب املرحاض
السيراميك ،فتتولى أجهزة حتسس الكترونية قياس
معدالت السكر والبروتني واعداد كريات الدم احلمراء
والبيضاء ومركبات الكيتون العضوية .وهذه مواد
دهنية في البول قد تساعد في كشف اختالالت
كالسكري واجلفاف (استنزاف سوائل اجلسم) وبعد
خمس دقائق تظهر النتائج على شاشة خاصة
كذلك يستطيع مستخدم املرحاض قياس نبضه
وضغط دمه ودرجة حرارته مبجرد ادخال اصبع في
جهاز خاص مثبت في متكأ املرحاض.
لدى وصول املعلومات الى «ذاكرة» املرحاض ،ميكن
نقلها الى عيادة طبيب عبر قناة اتصال كمبيوترية
البالغ اي نتائج غير طبيعية.
هذا اذا كان املرء مستعدا لدفع نحو  7000دوالر
ثمنا ً لهذه األعجوبة.

عندما مثلت شيرلي ماكلني قصة حياتها في فيلم
تلفزيوني مقتبس من كتاب تروي فيه سيرتها،
اكتشفت امرا جديدا عن فنها وعن نفسها .تقول:
«حني مثلت شخصيتي كنت ادرك انني اعيد
متثيل دور صنعته أنا ،في عالم احلقيقة أبدع
مغامراتي كما تفعل املمثلة حني تتل ّبس شخصية.
فاذا دعيت الى حفلة ال رغبة لي في حضورها مثلت
نفسي شخصا ً مسرورا ً يستمتع بوقته .واذا عرفت
أن امرا ً سيئا ً سيحدث لي اتخذت موقفا ً ايجابيا ً
يتيح لي معاجلته بنجاح .وبدأت أدرك أنه اذا متلكني
اليأس أو الغضب في ظروف معينة فذلك ألني
اخترت ذلك املوقف .بتعبير آخر :انا التي اخترت ان
اكون كذلك .وفي اعتقادي أن كالً منا يصنع سيرته
بنفسه حسبما يريد لها أن تكون».

صحيفة «ناشونال إنكويرر»

أمثولة زوج

ّ
تشكى أحدهم الى صديقه من خشيته الشديدة
الرجوع متأخرا ً الى البيت ،قال“ :أنت ال تصدق كم
ابذل من جهد كي ال اوقظ زوجتي .أوال ،اطفيء
احملرك على بعد خمسني مترا ً من البيت ،واكرج
بالسيارة الى املرأب ،ثم افتح الباب بهدوء ،واخلع
حذائي وامشي الى غرفة النوم على رؤوس اصابعي
وانزع مالبسي بهدوء تام .ولكن ما أن أهم بالصعود
علي جام
الى الفراش حتى تستيقظ زوجتي وتصب ّ
غضبها”.
فرد صديقه“ :أنا أفعل خالف ما تفعله متاماً،
فعندما اعود متأخرا أحدث اكبر ضجة ممكنة.
فأشعل االضواء واضرب األرض بقدمي واقفل الباب
بشدة واطلب من زوجتي ان تقبلني ثم انام.
فسأله صديقه وهو غير مصدق ما يسمعه“ :وماذا
تفعل زوجتك؟”
أجاب“ :ال شيء .انها تتظاهر دائما ً بالنوم”.

صحيفة “نيويورك تاميز”

السمو فوق اخلوف

خشيت الروائية امي تان أن تقع ضحية التكرار في
انتقاء مواضيعها بعد النجاح الذي القته روايتها
األولى «نادي احلظ السعيد» التي تتناول العالقة
بني االمهات الصينيات األصل وبناتهن األمريكيات.
وتقول« :لم اشأ أن أصبح اختصاصية بالعالقات
بني االمهات وبناتهن  ،لذا عمدت الى جتربة مواضيع
مختلفة ،الى ان اكتشفت ان ارادة العصيان وحدها
ليست سببا ً كافيا ً للكتابة».
وتضيف« :فجأة الهمتني سيرة أمي .كنت اعرف
انها عاشت في ظل نظام جائر في الصني ،فسألتها
عما عانته وأهلها خالل احلرب العاملية الثانية .اجابت
ّ
إنها لم تتأثر لكنها اضافت :عند اشتداد القصف
كنا نخاف تساقط القذائف عليناّ .
فذكرتها بانها
قالت إنها لم تتاثر .فجاء ردها ال ،لم اتأثر ،فانا لم
اُقتل».كانت تلك العبارة مبثابة إلهام .وصار هدف
تان فهم االختالف بني نظرتها هي الى احلياة ونظرة
امها .وخالل اضطرابات ساحة «تياننمن» ربيع 1989
كتبت رواية «زوجة رب املطبخ» املرتكزة في جزء
منها على سيرة أمها .وهي تقول« :اردت ان أعرف
كيف يكون العيش في ظل القمع ،وماذا يعني
اخلوف ،وكيف السبيل الى السمو فوق اخلوف».

صحيفة «صن تاميز»

صحيفة «نيوزويك»

اإلناء ينضح مبا فيه!

عندما كان املمثل الهزلي جيري لويس يلقي خطاب
التخرج في احدى جامعات نيويورك ،أخبر املتخرجني
أن ال بأس عليهم إن تزعزعت ثقتهم شرط أال يدعوا
ذلك يعترض سبيلهم .فكل امريء ،وان يكن شهيرا ً
وناجحاً ،يحس بعدم األمان في داخله.
فهب الطالب واقفني وصفقوا طويالً جليري .وعندما
عاد املمثل الى كرسيه التفت بلهفة الى أحد
مرافقيه سائال« :قل لي بصراحة ،هل كنت جيداً؟».

كوميديا

عندما سئل االميرال املتقاعد وليم كرو ،الرئيس السابق لهيئة االركان املشتركة في الواليات
املتحدة ،عن صواب قراره الظهور في العرض التلفزيوني الكوميدي «تشيرز» ،رد على سائله قائال:
«عرض كوميدي؟ هل سبق لك ان حضرت جلسة في البنتاغون»

9
كندي من أصل جزائري
يطالب حكومة ترودو بـ ٥٠
مليون دوالر بدعوي التعذيب
في الواليات املتحدة
سيقوم محامي من
اصل جزائري يُدعي
«دجميل أمازيان»
برفع دعوي قضائية
ضد حكومة كندا
بسبب التعذيب
الذي عاني منه
األسير علي يد قوات
االمن االمريكية ،
وأمازيان جاء الي كندا عام  ١٩٩٥هربا من
إندالع العنف في اجلزائر كما يقول ،وتقدم
بطلب للحصول علي اللجوء في كندا ،
وعاش خمسة سنوات في مونتريال ثم
رفض طلبه للجوء فغادر الي أفغانستان
ثم إلي باكستان وقبضت عليه القوات
االمريكية مقابل مكافاة وارسلته الي
سجن جوانتانامو ولم يتم اتهامه او إدانته
باي تهمة ونفي هو ارتباطه باالرهابيني
ولم يستطيع الوصول الي محامي وقد
احتجزته القوات االمريكية ألكثر من ١١
سنة حتي أفرجت عنه في ديسمبر عام
 ٢٠١٣ورحلته الي اجلزائر .وقال امازيان أن
املسؤولني الكنديني قد حضروا ملقابلته
في السجن في مناسبتني وحاولوا أخذ
معلومات منه ولكنه رفض األجابة علي
أسئلتهم وبعد ذلك تعرض ملعاملة
أكثر سؤا من االمريكيني ويسعي أمازيان
للحصول علي تعويض من حكومة كندا
علي أساس أن خدمات األمن الكندية
تعاونت مع نظرائهم االمريكيني في
اإلساءة إليه وقال محامي أمازيان أنه
سينتظر قيام احلكومة بالتحقيق في
قضيته وتسوية االمر تسوية عادلة

مع دخول أضراب أساتذة الكليات
والعاملني األسبوع الرابع استمرار
األزمة بني نقابة العاملني بالكليات
وادارة التعيينات في أونتاريو
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رئيس وزراء ساسكاتشوان يقول أن احلاكم العام لكندا
«جولي بايت» ال ينبغي أن تسخر من إميان الناس باهلل اخلالق
قال رئيس وزراء مقاطعة ساسكاتشوان براد وول أن احلاكم
العام «جولي بايت» ال ينبغي أن تهزأ باميان الناس باخلالق وقال
في رسالة إلي «جولي بايت» قال أنه قلق من تصريحاتها االخيرة
التي سخرت فيها من املعتقدات الدينية ملاليني الكنديني ،
وقال براد وول ان جولي بايت مؤهلة تأهيالً جيدا ً لتقوم مبهمة
احلاكم العام ولكن تصريحاتها االخيرة ال تفي مبعيار السلوك
املالئم لهذه الوظيفة  ،واخلطاب موضوع االنتقاد هو اخلطاب الذي القته جولي أمام املئات من
العلماء والباحثون في االجتماع السنوي في مركز سياسة العلوم الكندي وفي خطابها تسألت
كيف ميكن ان الناس ال يزالوا يتناقشون عما إذا كانت احلياة نشأت نتيجة وجود خالق أو نتيجة
لتطور طبيعي أو يؤمنون أن سمات الشخصية تعرف عن طريق النجوم والتنجيم ؟ ولهذا قام
كثير من املسؤولني بانتقادها وشككت بعض وسائل االعالم االجتماعية فيما إذا كان دور احلاكم
العام هو التحدث في هذه األمور ،وقال أخرين انها جتاوزت حدود وظيفتها وانها أهانت الكنديني
الذين يؤمنون بوجود اهلل  ،وبينما ساندها جاسنت ترودو وقال ان حكومته تستند الي العلم .واشاد
بشجاعتها في الدفاع عن العلم كجزء اساسي من اجملتمع الناجح فقد انتقدها أندرو شير رئيس
حزب احملافظني وانتقد تشجيع ترودو لها

إقتراح بزيادة سعر املياة في املنازل قد يرفع
فاتورة املياه الي ما يقرب من  ١٠٠٠دوالر في سنة ٢٠١٨
أقترحت جلنة امليزانية في تورنتو رفع سعر املاء مبقدار  %٥وهذا سيرفع فاتورة املياه للمنزل
املتوسط بحوالي  ٤٧دوالر شهريا و حوالي  ١٠٠٠دوالر في عام  ٫ ٢٠١٨وهذه الزيادة سترفع إيرادات
الدخل لتورنتو مبقدار  ١٫٣بليون دوالر تستخدم في حتسني خزانات املياه ومواسير الصرف الصحي
واجملاري وإدخال حتسينات علي نظام ضخ املياه ومن املفارقات الغريبة أن هذه الزيادة جاءت بسبب
استخدام الناس لكميات قليلة من املياه مما أدي الي أنخفاض ايرادات للمدينة وقال مدير جلنة
امليزانية أن إستهالك املياه بلغ أدني مستوي له في شهر يونية املاضي بسبب الطقس البارد
ورطوبة اجلو خالل الربيع والصيف  ،وسوف تزيد أيضا أسعار جمع قمامة املنازل بنسبة % ١٫٩
وسترتفع أسعار جمع النفايات الصناعية بنسبة  %٥وسوف يتم املوافقة النهائية علي هذه
االقتراحات في شهر ديسمبر القادم.

طعن دستوري ضد القانون رقم  ٦٢الذي مينع إرتداء النقاب في كيبيك
قام اجمللس الوطني للمسلمني الكنديني ورابطة
احلريات املدنية الكندية بتقدمي طلب للطعن
الدستوري يوم  ٧نوفمبر أمام احملكمة العليا في
كيبيك مبوجب ميثاق كيبيك حلقوق االنسان واحلريات
وامليثاق الكندي للحقوق واحلريات  ،وقال املدعي
العام نحن علي علم بهذا الطلب ونستعرض ذلك
بعناية ونحن ملتزمون بالتمسك بحقوق جميع
الكنديني حتت ميثاق احلقوق واحلريات  ،وقالت وزيرة
العدل ستيفاني فالي أن القانون رقم  ٦٢يطبق
عند التعامالت املباشرة والتي تتطلب حتديد الهوية
وألسباب أمنية وليس املقصود منه القمع وقالت
للصحفيني إنها واثقة من أن هذا القانون سيظل
قائما امام اي حتديات.

حكومة البرتا ال توافق علي منهج اجلنس املُعدل من قبل املدارس الكاثوليكية

قال رئيس نقابة العاملني في الكليات أن
محادثات بني اجلانبني جرت طوال عطلة نهاية
االسبوع  ،وال يزال الطرفني يتفاوضون حول
القضايا الرئيسية وهي أالمن الوظيفي و
احلرية االكادميية وقد بدأ األضراب يؤثر علي
طالب الكليات في أونتاريو الذين يبلغ عددهم
 ٥٠٠الف طالب وطالبة وهناك حوالي ١٢
الف أستاذ ومستشار ومعيد وامناء مكاتب
متثلهم النقابة ،ولم يذكر إذا كان هناك تقدم
في املباحثات التي كانت توقفت ملدة أسبوعني
منذ يوم  ١٦اكتوبر ثم عادة ثانية يوم  ٥نوفمبر
وبينما تستمر احملادثات ال يزال غير مؤكد اذا
كان الطالب قادرين علي إكمال هذا الفصل
الدراسي أم ال!

رفضت رئيسة وزراء البرتا «راشيل نوتلي» برنامج الصحة
اجلنسية الذي أعدته املدارس الكاثوليكية هناك وفقا للتعاليم
الدينية األخالقية الكاثوليكية لتدريسه بدال ً من منهج
احلكومة  ،وقال مدراء املدارس الكاثوليكية في املقاطعة أن
منهج احلكومة يتعارض مع تعاليم الدين خاصة في العالقات
اجلنسية املثلية والهوية اجلنسية التي تختلف عن اجلنس
البيولوجي  ،وقالت رئيسة الوزراء أن النسخة الكاثوليكية
لبرنامج اجلنس مرفوضة بحجة أنه ال مكان إلعطاء حقوق
احلريات الدينية احلق في الهجوم علي احلقوق الشخصية علي نحو ما او مهاجمة وإيذاء االخرين
اخملتلفني .وقالت أن هذه النسخة تنفي العلم والدالئل وحقوق االنسان  ،ولن ندرس منهج للصحة
اجلنسية يتجاهل العلم وينكر حقوق االنسان  ،ومن املعروف أن املدارس اخلاصة حتصل علي %٧٠
من متويلها من احلكومة  ،وهدف حكومة البرتا هو نفس هدف حكومة أونتاريو بفرض برنامج
الصحة اجلنسية علي جميع املدارس واالطفال بغض النظر عما إذا كان الوالدين يريدون تعليم
أطفالهم تعليم كاثوليكي أو ال يريدونهم ان يتعلموا شئ جديد ال يتفق مع مبادئهم  ،وألن
الوالدين هم املعلمني االوائل الطفالهم فإن احلكومات تريد أن تسلبهم هذا احلق بزعم أن الدولة
تعرف ما هو أفضل لالطفال .وقد قدم وزير التعليم في البرتا «ديفيد أجني» مشروع قانون يجعل
املدرسني والعاملني في املدارس مسؤولني قانونيا إذا أخبروا االباء واالمهات أن ابنائهم أنضموا
جملتمع حتالف االسوياء جنسيا مع املثليني جنسيا.

األساقفة الكاثوليك في البرتا يحثون كل
الشعب الكاثوليكي للدفاع بشدة عن
نظام املدارس الكاثوليكية هناك

أصدر االساقفة الكاثوليك في مقاطعة
البرتا واالقاليم الشمالية الغربية رسالة
نُشرت في نهاية االسبوع املاضي ووقعها
اجلميع تطالب جميع الشعب الكاثوليكي
الوقوف بحزم ألميانهم ومدارسهم وسط
دعوات متزايدة لتوحيد النظام املدرسي
للمدارس التي متولها الدولة  ،وقالت الرسالة
 « ،نحن لم ولن نعتذر ألي شخص ألجل إمياننا
او ملدارسنا والكل يعلم بأن وجود مدارسنا
التي تقابل متاما ً إمياننا هو حق دستوري لنا
ويجب أن يعلم اجلميع باننا سوف ندافع
عن هذا احلق بقوة ونحن نستهجن التقارير
غير الدقيقة والتشويه املتعمد لتعاليمنا
االخالقية في وسائل االعالم بعد أن قام
اجمللس الكاثوليكي للمدارس بإعداد منهج
للصحة اجلنسية موازي ملنهج احلكومة».
وقال املتحدث بأسم االبراشية الكاثوليكية
في مدينة إدمنتون أن االساقفة قرروا كتابة
هذه الرسالة ألن العديد من الكاثوليك
ليسوا علي علم باملناقشات التي دارت عبر
وسائل التواصل االجتماعي ووسائل االعالم ،
وكيف قالت االشاعات كذبا ً عنا باننا ال نعتقد
بضرورة موافقة الطرفني في الزواج علي
ممارسة العالقة اجلنسية مما أفزع الناس وإن
النقطة االساسية مركز اجلدل حول تدريس
املنهج املعد من قبل املدارس الكاثوليكية
هي أن املوافقة علي ممارسة اجلنس البد أن
تكون فقط بني رجل وأمرأة من خالل الزواج.

إنتخاب «فاليري بالنتي» كأول
سيدة عمدة ملدينة مونتريال
أختار الناخبون في
مونتريال السيدة «فاليري
بالنتي» كأول أمرأة تصبح
عمدة ألشهر مدن كندا،
وتبلغ فاليري من العمر
 ٤٣سنة وقد خلفت
عمدة مونتريال السابق «دينس كودير» ،الذي
تقلد هذا املنصب عام  ، ٢٠١٣وفاليري بالنتي
ولدت في منطقة غرب كيبيك ولديها شهادة
في االنثروبولوجيا ودرجة ماجستير في دراسات
املتاحف وعملت كمنظمة في اجملتمعات
وناشطة قبل إنتخابها عضوة في مجلس
مدينة مونتريال عام  ٢٠١٣وقد جمعت لنفسها
مؤيدين مع وعود أنتخابية لتشييد  ١٢٠٠٠وحدة
سكنية ملنخفضي الدخل وحتسني وسائل النقل
وحركة املرور في املدينة وبناء خط مترو أنفاق
وتسميته باسم واحدة من النساء املشهورات
في اجملتمع الثقافي في مونتريال ،وقد هلل
دعاة املشي و استخدام الدرجات في التنقل
في تورنتو بفوز هذه السيدة التي يقولون عنها
انها تقود دراجتها بانتظام وانها وعدت باقامة
ممرات للدراجات واملشاة في مونتريال ويأمل
هؤالء النشطاء أن ينتقل حماس هذه السيدة
لتشجيع املشي وركوب الدرجات الي تورنتو.
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فن املناق�شات الزوجية
قامت مجموعة من علماء النفس بدراسة
عملية على مجموعة كبيرة من األزواج
والزوجات املتزوجني حديثاً ،أو مرت فترة على
زواجهم؛ ملعرفة أثر املناقشات بني الزوجني
أو النزاعات التي قد حتدث بني الزوج والزوجة.
وكانت نتيجة هذه الدراسة هي أنه ال تخلو
حياة كثيرين من األزواج والزوجات من املناقشات
واالختالفات في الرأي ،وقد تأخذ شكالً حادا ً في
بعض األحيان ،ورغم هذا فهي ظاهرة صحية
بشرط أال تتطور إلى نزاعات كبيرة وخصام ،وأال
يتخللها العنف كطريقة للتعبير عن الرأي ،وأال
يكون أسلوب التفاهم في كل صغيرة وكبيرة
في حياة الزوجني ،هو احلدة والتعرض في الرأي.
ويقول علماء النفس إن املناقشات عندما
حتتدم في بعض األحيان ليست نذيرا ً باخلطر
كما يتصور البعض ،ولكنها قد تكون النقطة
التي يبدأ عندها الزوجان في السعي جديا ً إلى
التنسيق بني طباعهما وميولهما.
وفي بداية احلياة الزوجية ،وبخاصة في السنة
األولى يعتقد الزوجان أن مناقشاتهما الكثيرة
هي كارثة تهدد حياتهما الزوجية ،وبخاصة
بعد فترة الطبة التي متر عادة هادئة وسعيدة،
وخالية من أي مناقشات حادة أو اختالف كبير
في الرأي .فيسأل الزوجان ملاذا متر أي مشكلة
بسيطة دون معارضة ،كما كانت متر قبالً ،وملاذا
يصر الطرف اآلخر على رأيه دائماً؟
ويطمئن علماء النفس كالً من الزوجني بأنه إذا
اقتنعا بأن ما يحدث بينهما هو أمر طبيعي،
فال يجب أن يبعث على اخلوف والقلق ألنه من
الصعب أن يتشابه شخصان في كل األمور.
وأفضل طريقة لتسوية اختالف الرأي ،هي
املناقشة الهادئة ،للوصول إلى رأي يناسب

العـــائلــــــة

كيف تعرب عن ر�أيك؟
طريقة جلوسك تفصح عن مقدار ثقتك
بنفسك.
كن نفسك وتأكد من صفاء ذهنك.
دون أسئلتك وادعم كلماتك باحلقائق واألرقام

الطرفني .فقد وجد العلماء النفسيون أن من
أكثر املناقشات التي تتم بني الزوجني وتؤدي إلى
توتر اجلو ،تكون حول برنامج زيارة كل منهما
ألسرته ،أو طريقة كل منهما لوقت فراغه..
أو االختالف حول إنفاق النقود ،أو طريقة تربية
األطفال ،فغالبا ً يبدأ الكالم أو النقاش هادئاً،
ثم ال يلبث أن يتطور ويحتدم إلصرار كل من
الطرفني على رأيه ،أو رغبته في تنفيذ ما يريد،
رغم بساطة األمر.
ويؤكد العلماء النفسيون أن موقف كل من
الزوجني على حق ،فكل منهما يرى أن رأيه هو
الصائب دائماً .ولكن املوقف ميكن أن ينتهي
في هدوء إذا اتفق كل من الزوجني على طريقة
قضائهما لوقت فراغهما ،على أسس تربية
األطفال ،أو تدبير امليزانية ،أو زيارة األهل،
أو غيرها من األمور بابداء احلب وقليل من
التضحية ،للرغبة في التفاهم ،وأن يسود اجلو
الصفاء والهدوء والتفاهم.
ومن املهم أن يحرص كل زوجني ،في أولى سنوات
زواجهما ،أو بعد مرور عدة سنوات ،على أال
يختلفا في الرأي أو بتناقشا في أمورهما أمام
اآلخرين ،مهما كانت صلتهما بهم ،وأال يدعا
أحدا ً يتدخل أو يدلي برأيه في هذه املناقشات،
حتى ال يزاد اخلالف بينهما ويتسع.

رابطة القدي�س مرق�س الأرثوذوك�سية
امل�ؤمتر ال�سنوي للوحدة امل�سيحية بتورنتو

إذا كنت جتد صعوبة في التعبير عن نفسك،
أو تتحرج من اإلدالء برأيك في وسط مجموعة
من الناس ،أو تتردد طويالً قبل أن تفتح شفتيك
لتشارك بكلمة أو تعليق ،فاستمر في قراءة
هذا املقال.
نهديك في السطور التالية دليلك إلى فن
التعبير عن رأيك بلباقة ولياقة واحترام.
لغة اجلسم
أنت جتلس وسط مجموعة من الناس في
محيط الدراسة أو العمل أو األصدقاء ،مثالً،
وتتردد في طرح فكرة ما تنطق بها في صوت
هاديء ال يلتفت إليه أحد ،ويبدو وكأن أحدا ً
لم يهتم ..وبعد عشر دقائق يقترح شخص
آخر نفس فكرتك ،ولكنها في هذه املرة تقابل
باهتمام وتدرس بعناية مما يدفعك للغيظ
واإلحباط.
يقول لك علماء النفس :إن لغة اجلسم هامة
جدا ً في هذا النوع من املواقف؛ فإذا كنت فاقدا ً
للثقة بنفسك ،فإنك ـ تلقائيا ً ـ تنكمش في
مقعدك وتتحاشى تبادل النظرات ،وتتكلم
بصوت منخفض.
ويشير عليك املتخصصون بأن تبذل جهدا ً
واعيا ً في أن جتلس في وضع صحيح وظهرك
مستقيم .وليس لزاما ً عليك أن تصرخ ،ولكن
يجب عليك أن تتكلم جهاراً.
وأهم األشياء أن تجُ ري اتصاال ً بالنظرات؛ فإذا
كان لديك وجهة نظر ،أو فكرة تريد طرحها،
فانظر إلى رئيس اجللسة مثالً في عينيه ،وقل
بوضوح وبثقة« :أحب أن أقترح »...كما يشير
عليك علماء النفس بضرورة أن تتخلص من
االعتقاد الذي قد يوهمك بأنك أقل املوجودين
خبرة أو جكمة أو خفة ظل أو أهمية.
ال تشغل بالك كثيرا ً برأي اآلخرين عنك ،وال
حتاول أن تكسب رضا اجلميع من حولك على
حساب دفاعك عن قضيتك ،أو تعبيرك عن
نفسك.
كن نفسك دائما ً وال تخش شيئاً ،طاملا أنك

للطعام:صول ولياقة
للجلوس �أ�

حترص على اتباع قواعد اللياقة ،وحسن
التصرف ،واحترام الرأي اآلخر.
صفاء الذهن
جتلس ملناقشة أمر ما في اجتماع عمل أو مع
شخص مسئول ،أو حتى في زيارة طبيبك،
وتكون عارفا ً من قبل مبوعد اللقاء ،ولكنك
عندما تلتقي بالطرف اآلخر يلجم لسانك
ويخبرك هذا اآلخر كيف يتعني عليك تدبير
أمورك ،وإلى حني انتهاء املقابلة وحتى موعد
انصرافك تشعر كما لو كنت طفالً صغيرا ً
حتت وصاية اآلخر أو موضع رعايته ،وقد تختم
مقابلتك باالعتذار بأنك قد اقتطعت ـ كثيرا ً
ـ من وقته.
ثم تستسلم بعد ذلك للغضب من نفسك أو
الرثاء لها.
وهنا ينصحك علماء النفس بأنه من املهم
دائما ً أن تستنبط ـ مسبقا ً ـ ما تريد اإلستفادة
به من إجتماع ما حتى يكون ذهنك صافيا ً
ومستعداً .ويفيدك كثيرا ً أن تكتب هذه
األمور في ورقة تصحبها معك إلى اجتماعك
باإلضافة إلى تدوين أي أسئلة أخرى ترغب في
طرحها ،حتى ال تغادر اجتماعا ً ما وفجأة تتذكر
أنك قد نسيت هذا السؤال احليوي.
والرجوع إلى أوراقك ومالحظاتك املدونة ،حتى
مع طبيبك ،ال يدل على عدم خبرتك أو ضعف
ثقتك ،كما قد يتوهم البعض ،وإمنا يشير إلى
دقتك وحرصك على النظام واالتقان.
إذا كنت تتعامل في دائرة األرقام واحلسابات
في مجال عملك ،فاحرص دائما ً على أن تدعم
كلماتك باحلقائق واألرقام الالزمة ،في حديثك
مع من يهمه األمر .أعد أوراق حساباتك
باهتمام مسبقاً ،فسوف مينحك هذا ثقة في
نفسك ويؤكد ملن تتعامل معه أنك تعلم ما
صاف بشأنه.
تتكلم عنه وذهنك
ٍ

 ال تستند مبرفقيك على املائدة عند تناول الطعام.ولكن قد يوضعان في وقت املناقشة بني اجلالسني،
أو بعد االنتهاء من تناول صنف من الطعام وانتظار
صنف آخر ،أو عند االنتهاء من تناول الطعام .وذلك
ألن األستناد باملرفقني على مائدة الطعام قد يعطي
اإلحساس بالكسل والتراخي ،والترهل في جلستك،
األمر الذي يجدر بك أن تتحاشاه.

فوطة املائدة:

تفتح فوطة الطعام حتت سطح املائدة .والفوطة الصغيرة تفتح بأكملها على الركبتني ،أما
الكبيرة ،فتفرد جزئياً.
وفوطة الطعام تستخدم للتخلص من آثار الطعام على الفم ،أو إزالة فتات اخلبز ،أو ذرات الطعام،
قبل تناول أي مشروب .وتستخدم الفوطة باملسح بخفة ،أو بوضعها على الفم ثم رفعها سريعاً.
حال من األحوال استخدامها كبديل للمنديل ملسح األنف.
وفوطة طعام املائدة ،ال يجب بأي ٍ
وكذلك ،ال يصح أن تعلق الفوطة على الصدر مثل الصدرية “املريلة”.
وعلى من تضع أحمر الشفاه ،أن متسحه بعناية قبل اجللوس لتناول الطعام ،واحلرص عند مسح
الفم بالفوطة القماش ،حتى ال تعلق بها آثار أحمر الشفاه.
بعد االنتهاء من استعمال الفوطة القماش ،توضع غير مطوية على جانب الصحن الشمال أو
اليمني .وال يجب أن يعاد طيها كما كانت قبل اجللوس إلى املائدة.
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الوضع الديني في مصر،
محزن وكارثي.
****************************

لنتعلم من دولة املغرب.
****************************

مسيحيو مصر ،ليسوا أهل
ذمة.
****************************

معركتنا احلقيقية ،ضد
فكر وليس أشخاص.
****************************

ليس جتديداً ،وإمنا تصحيحاً
للخطاب الديني.
****************************

العلمانية ،فيها جناة
ِ
املسلمني واإلسالم.

****************************

التديّن الكاذب،
أخطر من االحلاد.

****************************

أؤمن باليهودية،
واملسيحية.

****************************

أؤيد التصالح مع من لم
يحمل السالح.
****************************

سوف انتخب صاحب
البرنامج األفضل ،بغض
النظر عن إسمه.
رأى النور في مدينة شهدت معارك نضالية،
واملدهش أنه يعيش حياته في معترك معارك
فكرية!
أزهري في ز ّيه ،لكنه ليس كاألزهريني في
فكرهم وحياتهم ،ترى ذلك وهو يشاهد
األفالم ،ويستمع إلى األغاني ،التي حتمل معنى
ورسالة!
قال عن نفسه“ :وهبت نفسي للدعوة ونشر
رسالة السالم ،وتصحيح اخلطاب الديني،
وتنقية التراث من األكاذيب التي علقت به”!
قدمته “السوشيال ميديا” ،على أنه الرجل
الديني املثير للجدل!
لذلك ،كان ال بد لنا أن جنيب على هذا التساؤل،
بالتحديد« :ملاذا»!
ولذلك ـ أيضا ً ـ ،كان هذا اللقاء ،وهذا احلوار،
مع الشيخ الدكتور مصطفى راشد ،رئيس
االحتاد العاملي لعلماء اإلسالم من أجل السالم..
مسيرتكم من أين بدأت ،وإلى ماذا تريد أن
تصل؟
ً
أعمل رئيسا لالحتاد العاملي لعلماء اإلسالم
من أجل السالم ،ومن موقعي هذا ،حضرت
العديد من املؤمترات الدولية حول العالم،
كمتحدث عن كيفية التعايش السلمي بني
أتباع األديان ،ودعيت للحديث أمام العديد من
برملانات العالم ،مثل :البرملان األوروبي ،والبرملان
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حــــــــــوارات

جود نيوز ،مع ..الشيخ الدكتور مصطفى راشد
رئيس االحتاد العاملي لعلماء اإلسالم من أجل السالم
الفرنسي ،واألسترالي.
هل الدواعش كفار ،من وجهك
ً
صدر لي  28كتاباً ،و  989بحثا
نظرك؟
ّ
منشوراً.
كفار؛ ألنهم
الدواعش بالفعل
كفروا بشرع اهلل الصحيح ،الذي
هدفي في احلياة ،أن يعم السالم
العالم ،ويعيش كل إنسان
لم يأمر بالقتل ،واحلرق ،والتدمير،
حياة كرمية؛ فكل البشر ،اخوة
واغتصاب النساء ،وترويع اآلمنني،
واخوات ،ينتسبون جميعا ً إلى
رغم أن القرآن حرم دم كل البشر
عطيـة
عـادل
حاوره:
على إختالف عقائدهم.
األبوين األولني :آدم وحواء.
أعد بك الى بداياتي ،هكذا قال
هل مسيحيو مصر أهل ذمة ،كما
شيخنا اجلليل..
يقول السلفيني؟
نشأت في مدينة رشيد ،من أعمال محافظة بالقطع مسيحيو مصر ،ليسوا أهل ذمة..
البحيرة ،ألسرة بسيطة ،متدينة بشكل فهل أهل البلد ،ونحن من أتى إليهم ،نطلق
مستنير ،تعرف قيمة العلم ،واألخالق ،وحتترم عليهم أهل ذمة؟! .وللعلم احلملة التي جاءت
القانون واألصول ،واملبادئ العظيمة.
مع اخلليفة عمرو بن العاص ،رجعت بالكامل،
انتقلت إلى االسكندرية ،وهناك ،ألتحقت ولم يتبق منها إال حوالي  50فرداً ،مما يعني أن
مبعهد سموحة األزهري ،ثم كلية الشريعة أكثر من  %99من مسلمي مصر ،هم نسل من
والقانون جامعة األزهر ،التي حصلت منها أجداد أقباط.
على العاملية .بعد ذلك ،التحقت بأكادميية في املناهج األزهرية ،كقاعدة استندت إليها
السالم الدولية ،وحصلت على الدكتوراة في فتوى صدرت عن األزهر نفسه ،تحُ ّرم إعدام قاتل
املسيحي ..فما رأيك؟
مقارنة األديان.
كيف ترى الوضع الديني في مصر؟
إن قتل النفس التي حرم اهلل إال باحلق ،تعتبر
الوضع الديني في مصر محزن وكارثي؛ فالتد ّين كبيرة من أكبر الكبائر ،وجرمية من أعظم
الكاذب اجلاهل ،منتشر بني عموم الناس ،وأكثر اجلرائم؛ فإذا كان اإلسالم قد ح ّرم االعتداء على
من  %95من رجال الدين عندنا ،اما جهلة ،واما احليوان عمدا ً بدون سبب ،فما بالك باإلنسان
مدعني ،يكذبون على اهلل علنا ً عبر وسائل العاقل الذي ك ّرمه اهلل!
ّ
اإلعالم والصحافة ،ويضعون شريعة ،ما انزل
إن قتل العمد أو الغدر ال عفو فيه ال لألولياء
اهلل بها من سلطان ،تتوافق وصفاتهم التي وال للسلطان ،ولو كان املقتول كافرا ً والقاتل
تتسم بالعنف واإلجرامية؛ لذا أمتنى من السيد حرا ً مسلماً .فالقتل للقاتل دفعا ً للفساد في
الرئيس ،واملسئولني ،منع البرامج الدينية على األرض ،وهو حق هلل ال لآلدمي .وإلسالم لم يفرق
الهواء ،حتى يتم فحص هؤالء مبعرفة جلنة بني مسلم وغير مسلم ،ومن يقول بغير ذلك،
عليا :نفسياً ،وتربوياً ،وعلمياً .دولة املغرب ،هو ال يرغب في تطبيق شرع اهلل ،بل تطبيق
كانت سباقة في هذا التح ّول؛ فقد خصت دور شرع الشيطان خللل في النفس ،فإحذروهم.
العبادة ،بالتعليم الديني ،دون سواها ،وحتت وأما من قال ذلك بدون قصد وباخلطأ في
املالحظة؛ حماية للناس من أصحاب الفكر الفهم والتفسير ،فسوف يحاسبه اهلل
نمي الكراهية واإلرهاب ،بصورة على االستخفاف بدماء خلقه وتصديه للرأي
املريض ،الذي ي ُ ّ
مباشرة ،وغير مباشرة.
والفتوى بال إدراك ،وبال أدلة قاطعة مؤكدة.
دائما ً تبدأ أحاديثك بتكرمي موسى وعيسى ،كيف ترى جتديد اخلطاب الديني؟
فهل أنت تؤمن باليهودية ،واملسيحية ،إميانك دعنا نتفق في القول« :تصحيح اخلطاب
الديني ،وتنقية التراث من األكاذيب» ،وليس
باإلسالم؟
اليهودية واملسيحية ،رسائل من عند اهلل .ومن «جتديد» .وهي مسئولية مشتركة بني الرئيس،
ال يؤمن بها ليس مبسلم؛ ألن القرآن عندما واحلكومة ،ومجلس النواب ،فكلهم مسئولون
وصف املؤمن املسلم ،قال بأنه من يؤمن بكل عما يحدث في مصر من إرهاب؛ لتركهم الفكر
الكتب ،وكل الرسل ،كما جاء في اآلية  285املتطرف ،يقود منظومة التعليم ،والصحافة
من سورة البقرة  ،واآليتني  150و 152من سورة واإلعالم ،والقضاء .وسكوتهم على أحكام
السجن ،والتنكيل بكل شخص ،يقدم فكرا ً
النساء.
ما رأيك في مقولة أن املسيحي كافر؛ ألنه ال مستنيرا ً مساملاً.
يؤمن باإلسالم؟
أضف إلى ذلك ،تركهم العديد من املتطرفني
من يضع الشرع ،أهذا القائل ،أم القرآن في الوظائف احلكومية ،واألماكن السيادية،
واألحاديث الصحيحة؟! ،فالقرآن واألحاديث وتعمدهم التأخير في تفعيل مفوضية عدم
الصحيحة لم تقل بأن اليهودي واملسيحي التمييز ،التي نص عليها الدستور ،ورفضهم
من أهل الكفر ،بل قالت في  32آية ،أنهم أهل إلغاء مادة إزدراء األديان ،وعدم اعمال القانون
كتاب .وف ّرقت اآليات بينهم وبني املشركني مع املتطرفني اجملرمني بحسم ،وسماحهم
الكفار .وال احد ينسى قول نبينا ،عندما كان بجلسات الصلح العرفية ،التي تخضع جلبروت
ممسكا ً بالتوراة ،في حادثة شهيرة« :يجب املتطرف ،وعدم إقالة املقصرين واملتخاذلني
أن يعلى هذا الكتاب وال يعلى عليه» ،كما من املسئولني عن حماية الناس بالعدل
أن اآلية  55من سورة آل عمران ،تؤكد على واملساواة؛ ليكونوا عبرة لغيرهم .وأخطر الكل،
أن الذين اتبعوا عيسى فوق الذين كفروا سكوتهم على املرتبات التي يتقاضاها العديد
إلى يوم القيامة؛ لذا من يقول بكفر اليهود من رجال الدين ،والصحافة واإلعالم ،بكشوف
واملسيحيني ،فقد أنكر ما هو معلوم من الدين معلومة من الدولة الوهابية؛ لدعم وإستمرار
بالضرورة ،ويقع في دائرة الكفر.
هذا اإلرهاب ،ونزيف الدم.

أال ننتظر دور األزهر؟
هذا امللف “أمن قومي» ،وال يحتمل رفاهية
التباطؤ .وال يجب أن ننتظر حترك رجال األزهر؛
ألنهم سبب ما نحن فيه ،بصمتهم على
التراث املليء بالعنف والدم ،واستمرارهم
في تدريس كل هذا التراث املتخم باألكاذيب
املغرضة ،في معاهدهم ،وكتبهم الدراسية.
صحيح لدينا الشيخ الطيب ،على رأس هذه
املؤسسة ،وهو رجل طيب .إال أن غالبية من
يعملون معه ،يحملون فكرا ً إخوانياً ،سلفياً.
وهؤالء هم اخلطر الكبير على اإلسالم ،وأمن
الوطن ،واملواطن؛ ألنهم ينسبون لإلسالم ،ما
في عقولهم وقلوبهم من أفكار شيطانية.
لكن الدولة تبذل مجهودا ً كبيرا ً في مكافحة
اإلرهابيني ،وكل يوم يسقط للوطن شهداء
في املعركة ضد اإلرهاب؟
لألسف ،الدولة ال حتارب اإلرهاب ،هي حتارب
إرهابيني ..ما إن يقتلوا حتى يحل محلهم
إرهابيون غيرهم .لذا املعركة ضد اإلرهاب
ستطول ،وسوف تكلفنا املزيد من الضحايا؛
ألن بالداخل مفرخة ،تفرخ كل يوم إرهابيني
جدداً .املعركة ضد اإلرهاب تعني جتفيف
منابعه ،تعني غلق مفارخه ،تعني تصحيح
مسار األزهر وخطابه ،تعني التضييق على
السلفيني ،تعني تطهير املساجد والفضائيات
الدينية من كل مارق يدعو للكراهية ويتهم
اآلخرين بالشرك والكفر ،تعني حتويل شعار
“الدين هلل والوطن للجميع” لواقع نعيشه،
تعني أن نطبق القانون ،وأن نحكم بعقوبات
رادعة ملن يخرج عليه ،تعني أن تكون الدولة
محايدة في الشأن الديني ،وأن يتساوى اجلميع
أمامها في إعالء ملفهوم املواطنة.
يقولون ،بأن ال ِعلمانية ضد الدين وهي كفر؛
فكيف ميكن لرجل دين مثل الدكتور مصطفى
راشد ،أن يقول بأن ال ِعلمانية فيها جناة
للمسلمني واإلسالم؟
من قال أن ال ِعلمانية كفر ،ال يعرف ماهي
ال ِعلمانية؟ ..فال ِعلمانية حتترم األديان ،وتساوي
بني الناس ،وحتكم بينهم بالعدل ،وحتترم كرامة
اإلنسان وحتى احليوان ،وتُع ّلي من الضمير
اإلنساني ،وتجُ ّرم الكذب ...فهل اإلسالم ضد
ذلك؟!
كل البالد طبقت ال ِعلمانية ما عدا الدول
اإلسالمية ،لقد أرادوا لها أن تبقى في القاع،
فاخترعوا كفر ال ِعلمانية ،لنظل متخلفني في
كافة نواحي احلياة ،وهو ما حاصل اآلن!
التد ّين الكاذب أخطر من اإلحلاد .هل هذه دعوة
صريحة منك لإلحلاد؟
هذه ليست دعوة لإلحلاد ،بل هي توضيح خلطر
التد ّين الكاذب على اإلسالم؛ فامللحد واضح
في رفضه لألديان ،وال يستخدم العنف .أما
أصحاب التد ّين الكاذب ،على شاكلة داعش،
فهؤالء وأمثالهم ،أكثر من أساءوا لصورة
اإلسالم ،وش ّوهوه عند غير املسلم ،مبا فعلوه
ويفعلونه باسم اإلسالم من تقتيل ،وتدمير،
وحرق ،وزني ،وسرقة وتدمير للتراث التاريخي
للشعوب ،حتى انتشرت في العالم ظاهرة ما
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دورين �أ�سعد ت�شكر «جود نيوز»
علي دعمها يف �إت�صال تليفوين
�صباح يوم الفوز

في إتصال تليفوني صباح يوم األثنني ،السادس
من نوفمبر احلالي ،تلقت جريدة «جـود نيـوز»
الشكر من عمدة مدينة بروسار الفائزة« ،دورين
أسعد» علي دعم اجلريدة لها ونشر تقارير
عن املرشحة مع دفع اجلريدة للجالية املصرية
والعربية للمشاركة والتصويت لها طوال مدة
احلملة اإلنتخابية ،حتي تكلل ذلك اجملهود الكبير
بالفوز ولتصبح «دورين أسعد» أول عمدة كندية
من أصول مصرية .ووجهت دورين التحية جلميع
القائمني علي اجلريدة.
واجلدير بالذكر أن «جود نيوز» قادت بدور كبير
لدفع اجلاليات العربية واملصرية للمشاركة عبر
نسخة اجلريدة الورقية والتي توزع بأماكن عديدة
مبونتريال وبروسارد وكيبيك وكذلك عبر موقعها
األليكتروني والذي يشاهده األالف
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االنبا مرق�س �أ�سقف �شربا اخليمة يك�شف ل ـ «جود نيوز» �أ�سباب �إغالق كني�سة «البابا كريل�س و حبيب جرج�س»

قال االنبا مرقس أسقف شبرا اخليمة مبحافظة
القليوبية « ،حيث أنه توجد مادة بقانون بناء
الكنائس الذي صدر العام املاضي  ،تختص
بتقنني أوضاع الكنائس الغير مرخصة والتي
تُستخدم للصالة في أخر  3سنوات  ،وحيث أن
كنيسة البابا كيرلس واألرشيدياكون حبيب
جرجس ،والواقعة بشبرا اخليمة هي كنيسة
تستخدم للصالة منذ عدة سنوات وتقام
بها الصلوات و االحتفاالت بشكل منتظم
ولها كهنتها وشعبها وخدامها وخدمتها
وانشطتها كأي كنيسة اخري مبصر كما أنها
تخدم أكثر من ألف أسرة قبطية باملنطقة ،
فلهذا تقدمنا بطلب الي اجلهات املسؤلة
لتقنني وضع الكنيسة.
وأضاف االنبا مرقص في تصريحاته إلي مراسل
«جود نيوز « بالقاهرة  ،جرجس ابراهيم  ،أن
مطرانية شبرا اخليمة أخطرت رئاسة الوزراء
عن طريق الكاتدرائية بتقنني أوضاع الكنيسة ،
السيما وأن الصلوات تقام بها بشكل منتظم
و أنا شخصيا ً  -والكالم لألنبا مرقس  -صليت
أسبوع األالم املاضي في هذه الكنيسة ،
ولكن فوجئت بإتصال هاتفي جائني من
املطرانية ،حيث كنت متواجد مبحافظة
االقصر للمشاركة في إحتفال عيد مار جرجس
بالرزيقات كوني عضو اللجنة البابوية املشرفة
علي األحتفاالت هناك  ،بأن هناك إتصال من
اجلهات األمنية يُطالب املطرانية بعدم الصالة
في الكنيسة  ،رغم العالقات الطيبة التي
تربط األجهزة االمنية باملطرانية والتي متتد إلي
سنوات طويلة.

جود نيوز ،مع ..الشيخ الدكتور مصطفى راشد
رئيس االحتاد العاملي لعلماء اإلسالم من أجل السالم
تتمة ص11

يسمى «اإلسالم فوبيا» ،حيث أصبح اخلوف من
املسلمني واجب عقلي ،إلى أن يثبت العكس!
أيهما يكمل اآلخر :الدين أم اإلنسانية؟
كالهما يكمل بعضه؛ فالدين رسالة روحية
أخالقية ،تنظمها اإلنسانية ،وتضع القوانني
واآلليات لتطبيقها ،كما تستخدم اإلنسانية
العقل املمنوح من اهلل لتغيير وتأويل
النصوص لتواكب كل عصر ،وتراعي مصالح
الناس ،حتى ال تصطدم املصالح بالنصوص
اجلامدة في عقل البعض.
هل تؤيد التصالح مع جماعة االخوان
املسلمني؟
مع انني امقت اسلوب الشلليلة ،ومتزيق وحدة
املؤمنني إلى كيانات ،وجماعات ،وفرق ،واسماء
مختلفة ،إال انني أؤيد التصالح مع من لم
يحمل السالح من هذه اجلماعة ،وإعطائهم
الفرصة ليكونوا معارضني سياسيني مساملني
بالرأي .واالفراج عن محمد مرسي ،الرئيس
املعزول ،ووضعه مبنزله حتت اإلقامة اجلبرية ملدة
محددة؛ ألنه كان مجرد دمية ،يحركها مكتب
اإلرشاد ،فقد أساء ملصر بدون وعي ،أو إدراك ..أي
أن القصد اجلنائي منتفي عنده ،بسبب عقله
املتواضع.
هل تؤيد ترشح السيسي لدورة رئاسية
جديدة؟
كنت ممن انتخب السيسي ليكون رئيساً .اآلن

حــــــــوارات

السؤال سابق ألوانه؛ فأنا محتاج أن أرى كل
املرشحني ،وبرنامج كل واحد ،حتى اختار من
يضع تنمية اإلنسان املصري ،وعقله ،وحريته،
وكرامته ،والعدالة اإلجتماعية واملساوة،
واألخذ بأسباب العلم وإنهاء ظاهرة أطفال
الشوارع والهجرة غير الشرعية كهدف قومي.
ووضع برنامج حقيقي للتقشف احلكومي
وخفض نفقات مجلس النواب ،واملؤسسات
السيادية ،ومنع البلطجة واإلزعاج في الشارع،
ومنع رجال الدين من لعب دور سياسي؛ لذا
سوف انتخب صاحب هذا البرنامج بغض
النظر عن إسمه.
هل ترى اسماء منافسة للرئيس السيسي؟
من كوارث أنظمة احلكم في عاملنا العربي ،أننا
ال ن ُعد صفوفا ً من القادة للمستقبل؛ وبذلك
نصبح محكومني باختيار من نقول عنهم:
“أفضل السيئني”!
نحييك شيخنا اجلليل ،على عقلك املستنير؛
فدين بال عقل ،عقل بال دين!

وأشار األنبا مرقص إلي أنه توقع بأن يكون
سبب طلب األمن إخالء الكنيسة هو خشية
عناصر االمن من قيام بعض املتشددين
بالهجوم علي الكنيسة عقب صالة اجلمعة،
فطلبت من كهنة الكنيسة وشعبها عدم
الصالة هذا اليوم خشية حدوث اشتبكات ،
ولكن أكتشفت أن جيران الكنيسة من أجمل
وأنبل املصريني وأنهم متعاطفني جدا ً مع
الكنيسة وشعبها وكهنتها وخدامها  ،حتي
عندما اوقفت الصالة بالكنيسة فوجئت بأن
السكان املسلمني بالكنيسة جائوا إلي األباء
الكهنة لالستفسار عن سبب توقف الصالة
بالكنيسة وأعلنو دعمهم لنا.
واوضح أسقف شبرا اخليمة أن جلنة توافيق
أوضاع الكنائس التابعة جمللس الوزراء والتي
تعمل في اطار قانون بناء الكنائس حضرت
إلي الكنيسة قبل أغالقها بعدة أيام ملعاينة

الكنيسة متهيدا ً لتقنينها ولتوفيق أوضاعها
طبقا ً لقانون بناء الكنائس  ،الفتا ً إلي أن
شركة الكهرباء حاولت قطع الكهرباء عن
الكنيسة رغم كون أن الكنيسة متعاقدة مع
شركة الكهرباء بشكل قانوني وسليم وقامت
بتسديد كافة املستحقات املالية للشركة .
مؤكدا ً أنه بدء في إجراء األتصاالت علي كافة
املستويات وفي هدوء وصمت إلعادة إفتتاح
الكنيسة مرة أخري  ،وأنه أجرئ عدة إتصاالت
مبحافظ القليوبية وأنه في إنتظار عودته من
االقصر للتشاور لبحث افتتاح الكنيسة مرة
اخري.
وأكمل االنبا مرقص في حديثه لـ «جـود نيـوز»
أن الكنيسة مقامة بشكل قانوني وتخضع
لقانون بناء الكنائس  ،الفتا ً إلي أن الكنيسة او
املطرانية لم تصلها أية تهديدات من أي جهات
أو من متشددين.
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�صحيفة ال�صباح جتري حوار ًا مع رئي�س حترير «جود نيوز»
أجرت سالي عاطف رئيس حترير جريدة الصباح املصرية ،حوارا ً مع املهندس «أبرام مقار» رئيس حترير
جود نيوز وذلك للحديث عن اجلالية املصرية في كندا وجناحاتها ،وقال مقار أن اجلالية املصرية من
أوائل اجلاليات تعليميا ً وإقتصاديا ً بني جميع اجلاليات املهاجرة لكندا ،وهنأ رئيس حترير «جود نيوز»
في حواره السيدة «دورين أسعد» علي فوزها مبنصب عمدة مدينة بروسارد ،وأشار إلي أن فكرة
أهمية التصويت واملشاركة في اإلنتخابات قد إذدادت في الفترة األخيرة بني أفراد اجلالية وأصبحت
جالية نشطة سياسية بل ولها أعضاء ومرشحني باألحزاب .وأشاد بالدستور الكندي الذي يضمن
احلريات وحقوق األنسان وحرية العبادة وكذلك سيادة القانون وأليات محاسبة املسئولني

الربملان الأوروبى يطالب بريطانيا بدفع  60مليار يورو
قبل خروجها من االحتاد
قال رئيس البرملان األوروبى أنطونيو تاجانى ،إن على بريطانيا دفع ما ال يقل عن  60مليار يورو ،قبل
خروجها من االحتاد األوروبى «بريكست» ،حتى تلبى التزاماتها املالية
واكد تاجانى قوله« ،فى رأيى ،يجب أن يكون املبلغ  60مليار يورو على األقل إذا قبل االحتاد األوروبى
بأقل ،يجب على املواطنني األوروبيني أن يعوضوا الفارق ...لكن ملاذا يجب على األملان واإليطاليني
واإلسبان والهولنديني دفع فاتورة البريطانيني
وتعد فاتورة اخلروج أكبر عقبة فى مفاوضات انسحاب بريطانيا من الكتلة األوروبية املقررة فى
مارس  .2019ويطالب االحتاد األوروبى بريطانيا بتحويل تعهداتها بدفع االستحقاقات املالية التى
عليها ،إلى التزامات ملموسة
وكان االحتاد األوروبى ،أمهل احلكومة البريطانيةإلبداء توضيح «حيوي» بشأن تسوية االلتزامات
املالية التى تطلبها بروكسل من لندن قبل إمتام عملية خروج بريطانيا من االحتاد األوروبى
(بريكست) ،املعروفة باسم «فاتورة الطالق

م�صر للطريان ُتربم �صفقة ل�شراء  12طائرة من بومباردييه
الكندية

تقـــــــــــارير

االحتاد الأوروبي يحذر من التدخل ال�سعودي يف لبنان
دعا االحتاد األوروبي رئيس الوزراء اللبناني املستقيل سعد احلريري للعودة إلى لبنان ،محذرا
السعودية من التدخل في الشأن اللبناني .وصرحت املفوضة العليا للسياسة اخلارجية واألمن
في االحتاد األوروبي فيدريكا موغيريني «نناشد أوال وقبل أي شيء القوى السياسية (اللبنانية)
التركيز على لبنان وما ميكن أن تقدمه ملواطنيها  ،كما نناشد رئيس الوزراء احلريري العودة إلى بلده
وحكومة الوحدة ..للتركيز على إجنازاتها الداخلية».
وأضافت موغيريني ،عقب استضافتها اجتماع لوزراء خارجية االحتاد في بروكسل «نتوقع عدم
التدخل اخلارجي في جدول األعمال الوطني هذا .ونؤمن بأن ذلك ضروري لتجنب جلب صراعات
إقليمية إلى لبنان» ،مشيدة بإجنازات احلكومة اللبنانية برئاسة احلريري .من جهته دعا وزير
اخلارجية الفرنسي جان إيف لو دريان ،على هامش االجتماع ،إلى عدم تدخل دول أخرى في الشأن
اللبناني ،قائال« :منشغلون بالوضع في لبنان ..وقلقون بشأن استقراره ..وسيادته وعدم التدخل»
في شؤونه .وأجاب لو دريان على سؤال لصحفيني عن احلريري موضحا «يجب أن حتظى كل
الشخصيات السياسية بحرية كاملة في احلركة حتى يتم التوصل حلل سياسي في لبنان» .هذا
وشدد وزير اخلارجية األملاني زيغمار غابرييل على ضرورة عودة احلريري إلى بلده ألن رحيله هز لبنان،
حسب وصفه .على نفس الصعيد حذر وزير خارجية لوكسمبورغ جو أسيلبورن من أن انهيار
لبنان سيزيد من زعزعة استقرار املنطقة املضطربة أصال ،قائال إن وجود «أزمة رهينة ،إذا كان هذا
ما يحدث مع رئيس وزراء اللبناني في السعودية ،ليست خبرا طيبا للغاية بالنسبة للمنطقة».

البطريرك املاروين ي�صل الريا�ض بزيارة تاريخية
زار البطريرك املاروني اللبناني ،مار بشارة بطرس
الراعي ،العاصمة السعودية الرياض ،زكان في
استقباله وزير الدولة لشؤون اخلليج العربي ،ثامر
السبهان .كما استقبل البطريرك ،في مطار
قاعدة امللك سلمان اجلوية ،قائد القاعدة ،اللواء
الطيار ركن صالح بن عبداهلل بن طالب ،وسفير
لبنان عبدالستار عيسى ،ومندوب عن املراسم
امللكية
وتعد هذ الزيارة تاريخية ،كونها األولى لرأس الكنيسة املارونية في لبنان إلى السعودية ،وهذا ما
أكده الراعي في تصريح صحفي مبطار بيروت قبل توجه إلى الرياض
وقال «هذه الزيارة مرت في مرحلة أولى عام  ،2013وجاءت ظروف لم متكننا من القيام بها ،وهي
اآلن تأخذ صفة تاريخية ومهمة بالنسبة إلى احلدث الذي نعيشه اليوم في لبنان..
وأضاف «كل العيون اللبنانية تتوسم خيرا ،ونحن أيضا ،ألنه لم يأت من اململكة العربية السعودية
تاريخيا إال كل خير ،وفي مراحل هذه العالقة املميزة والصداقة كانت اململكة دائما إلى جانب لبنان
في كل الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية واالمنائية
وأردف قائال« :هذه الزيارة ألبيها بكل فرح ،ويشرفني ذلك ،خصوصا أنني أول بطريرك ماروني يزور
اململكة ،علما بأنه في عهد البطاركة أسالفنا عريضة املعوشي وخريش والبطريرك صفير ،كان
هناك مراسالت بني البطاركة وامللوك في اململكة

أعلنت شركة مصر للطيران عن إبرامها
صفقة شراء  12طائرة من شركة بومباردييه
الكندية من طراز  CS300بقيمة  1.1مليار
دوالر ،وذلك على هامش معرض دبي للطيران
بحضور شريف فتحي وزير الطيران املدني
املصري.
وتلك الصفقة تعتبر أول تعاون مشترك بني
الشركتني.
وتأتي أبرز مواصفات هذا الطراز أنه يتمتع
بحد أقصى للمقاعد  126مقعد ،بواقع 16
مقعد على درجة رجال األعمال  110مقعد
على الدرجة السياحية ،كما أنه تصل سرعتها  870كم في الساعة وميكنها أن تقطع مسافات
تصل إلى  6100كم في الرحلة الواحدة ،كما أنه ميكن أن تطير على ارتفاع يصل إلى 12500م،
كشفت تقارير عن االتهامات املتزايدة بالتحرش
وطول الطائرة يصل إلى 38م  ،وارتفاع مقصورتها يصل إلى 2.13م.
واالعتداءات اجلنسية ،التى تالحق طارق رمضان،
ويعد هذا الطراز أحد أفضل الطائرات املستخدمة في الرحالت اإلقليمية واحمللية ،كما أنها توفر
أستاذ الدراسات اإلسالمية بجامعة أكسفورد
نسبة استهالك وقود تصل إلى .% 15
وحفيد حسن البنا مؤسس جماعة اإلخوان،
والتي أصابت كثيرين من املسلمني فى أوروبا
بالصدمة ،وأثارت ردود فعل متباينة بشكل حاد.
وقالت إذاعة (صوت أميركا) في تقرير نشرته عبر
حاول نحو  100عضو في البرملان الفرنسي يوم اجلمعة ،العاشر من نوفمبر احلالي ،منع مسلمني من موقعها اإللكتروني ،إن رمضان اضطر للتقاعد
إقامة الصالة في شارع بضاحية كليشي شمال العاصمة باريس .ورفع نحو  100عضوا بالبرملان في إجازة موقتة من عمله كمدرس للدراسات
اإلسالمية املعاصرة بجامعة أكسفورد ،إذ أعلنت اجلامعة في بيان خالل األسبوع املاضى ،أنه مهام
الفرنسي الفتات مكتوب عليها شعارات
رمضان سيجري توزيعها على أساتذة آخرين وأن رمضان لن يكون موجودًا فى حرمها اجلامعي
«أوقفوا الصالة في الشارع» ،وارتدوا خاللها
ويواجه طارق رمضان اتهامات من سيدتني مسلمتني ،إحداهما من أصول عربية ،باالعتداء اجلنسي
ألوان العلم الفرنسي ،بضاحية كليشي
واالغتصاب .وكان حفيد مؤسس جماعة اإلخوان اإلرهابية يحظى مبكانة خاصة بني جيل الشباب
بشمال باريس إحتجاجا على إقامة املسلمني
املسلمني في أوروبا ،في ضوء أنه يتحدث الفرنسية خالل اللقاءات وليس العربية.
للصالة في الشوارع .وأعترض النواب على
وأشارت إذاعة (صوت أميركا) إلى أن رمضان طاملا عمل كشخصية استقطابية ،ويشير منتقدوه
جتمعا لنحو مئتي رجل كانوا يؤدون صالة
مزدوجا» ،إذ أخفى خطاب اإلسالم السياسي وراء خطاب الوحدة ،الفتة إلى
إلى أنه اتّبع «خطابًا
ً
اجلمعة في الشارع ،مرددين النشيد الوطني
أنه في ظل إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش ،مت حظره من دخول الواليات املتحدة ،وهو اإلجراء
الفرنسي في ضاحية كليشي.
الذي مت رفعه في عهد خلفه باراك أوباما .يذكر أن الروائية الفرنسية ـ التونسية األصل ـ هند
يأتي ذلك في الوقت الذي يصلي فيه
املسلمون بالشارع مبدينة كليشي كل جمعة احتجاجا على إغالق مسجد محلي كان في بناء عيارى قدمت شكوى قضائية ضد طارق رمضان ،وأخري تُدعي «ياسمينة» وضحية ثالثة كشفت
متلكه احلكومة .وكان عدد من املسلمني يصلون يوميا في املسجد السابق الذي كانت تديره رابطة عنها صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية في تقرير دون أن تنشر اسمها ،مشيرة إلى أنها امرأة تبلغ
احتاد مسلمي كليشي قبل أن يستعيد مكتب عمدة البلدة البناية ويحولها إلى مكتبة .ويحاول من العمر  42عا ًما ،اعتنقت اإلسالم وتعاني من إعاقة في الساقني ،مؤكدة أنها تقدمت ببالغ
رسمي ضد طارق رمضان تتهمه فيه بالتعدي عليها.
أعضاء البرملان الفرنسي البحث عن حل لذلك األمر

�إتهامات جديدة بالتحر�ش �ضد حفيد ح�سن البنا

نواب الربملان الفرن�سي يحتجون علي �صالة امل�سلمني بال�شارع

15

ال�سبت  18نوفمرب  - 2017ال�ســنة الرابعــة  -العــدد الواحد بعد املائة

جناح دورين ..وآمال املصريني
سعدنا وسعدت اجلالية املصرية بفوز السيدة
دورين اسعد مبنصب عمدة مدينة .Brossard
وكان فوزا ساحقا ً حيث جتاوز عدد االصوات املؤيدة
لها ،تلك التي حصل عليها العمدة السابق بنحو
ثالثة االف صوت انتجابي .فقد حصدت اكثر من
ثمانية االف صوتا ً مؤيداً؛ على الرغم من قلة عدد
من لهم حق التصويت من ابناء اجلالية املصرية
املقيمة في هذه املنطقة .وهذا يدل داللة قاطعة
على ان السيدة دورين حتظى بثقة اجلميع وليس
املصريني وحدهم.
ولم تأت هذه الثقة من فراغ بل عن استحقاق
وجدارة وثمرة عمل دؤوب وجهد متصل للنهوض
باملدينة التي تشارك في فريق ادارتها على مدى
عشر سنوات قبل انتخابها ملنصب العمدة .ولم
يأتي فوزها مبحض الصدفة وال باجملاملة وذلك
الن من طبيعة الشعب الكندي -والغرب عموما

 انه ال يعرف احملسوبية ،وال يتاجر باملسؤلية،وال يجامل من ال يستحق ،وال يضع في املكان
املناسب من ال يناسب .ولهذا فقد حصدت دورين
ثمرة جهدها واخالصها في عملها .ندعوا اهلل
ان يوفقها فيما هو آتي ،ويرفع من شأنها وشأن
كل انسان يتفانى في عمله وفي خدمة اجملتمع
االنساني الذي يعيش فيه.
ولم تكن دورين وحدها ذات االصول غير الكندية
التي يختارها اجملتمع الغربي لتتولى منصب
عمدتهم ،ولترأس شئون مدينتهم ،فقد مت
تعيني السيد احمد حسني ملنصب وزير هجرة
كندا .واودعت االدارة الكندية ثقتها في السيد
هارجيت ساجان ،وهو هندي االصل سيخي
العقيدة ،ليتولى مهام واحدة من اخطر احلقائب
الدبلوماسية في البالد ،وهي وزارة الدفاع .فضال

عن جناح وصعود عدد كبير من
املهاجرين ومن االصول غير الكندية
الى مناصب ووظائف عليا قضائية
وسياسية وادارية .واختار االمريكان
السيد باراك حسني اوباما لتولي
مقاليد اكبر دول العالم لفترتي
رياسة متتاليتني غير ناظرين الى
اصله وفصله.
وال يرجع ذلك االختيار لكفاءة
االشخاص فقط ،ولكن لسيادة روح التسامي
االنساني بني املواطنني انطالقا من اميانهم
وقناعتهم باملساواة بني الناس وعدم التمييز
بينهم على اساس االصل او اللون او االعتقاد
الديني ،وانتفاء العنصرية والتحزب واملذهبية
وغيرها من القبائح التي تسود اجملتمعات
الرديكالية املتطرفة .كما يعود الى سيادة
القانون الذي يحرس العدالة ويضمن تكافؤ
الفرص بني املرشحني .فال يوجد من يستقطب
الناخبني بالواذع الديني ،رابطا االختيار باجلنة
والنار؛ وال من يطبع اوراق التصويت مموهة بالتزوير
والعار؛ وال من يشتري ذمتهم بالسكر والزيت؛
وال من يطيح باملرشح الفائز ويعلن فوز اخلاسر
رضوخا َ للتهديد والوعيد « :اما الكرسي واما
نولع في البلد « .
فاالميان بالعدالة واملساواة بني الناس قوال وفعال
ميثالن العمود الفقري للثقافة الكندية بصفة
خاصة ،والغربية بعامة .وهي من ثوابت اجملتمع
واعمدة بنيانه ،اخلالي من التعصب والعنصرية
والكراهية والتكفير واالزدراء والتمييز واالقصاء
التي متثل اعمدة زوايا اجملتمعات الرديكالية
وثوابتها التي ال تتغير ال بتغير احلكومات وال
بتغير الهيئات.
ويعود التسامي بني املواطنني في اجملتمع الكندي
الى التنشئة السليمة في البيت واملدرسة
واجلامعة واالعالم والعمل ،حيث تقف املناهج
واملؤسسات كلها على مسافة واحدة من جميع
املعتقدات واالنتماءات ،الى حد انتفاء مفهوم
(االخر) ،اذ ال يوجد ما يسمى (انا) و(اخر) بل
(نحن) .يوجد االنسان الواحد على اختالف الوانه
واطيافه.

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال

االمر هنا يختلف بـ (اختالف
الرؤى والتدابير) عن (احادية
التفكير وثنائية املعايير)؛ ويتباين
تباين (إعمال العقل والعدل) عن
(تفعيل الظلم واجلهل)؛ وغير
ذلك من االختالفات التي جعلت
الغوغاء يهبون هبة الزوبعة في
وجه محافظ ومديرة مدرسة
مت تعيينهم من قبل الدولة،
ليحولوا دون وصولهما الى مقر عملهما ،ضاربني
بقرار الدولة وهيبتها عرض احلائط.
واتذكر جتليا آخر من جتليات التعصب ،حدث في
احدى املدارس العريقة بـ شبرا ،والتي عملت بها
في الفترة من  1996الى  ، 2003وقد تولى امرها
على التوالي اربعة من االجانب ،منذ نشأتها
في عام  .1881ثم تولى املصريون ادارتها بعد
ذلك ،ولم يكن بينهم سوى قبطي واحد على
الرغم من كثافة االقباط باملدرسة وباملنطقة
برمتها .ولم تستمر مدة ادارته الكثر من اربعة
اشهر ،فتمت اقالته على اثر شكاوى الرديكاليني
الكيدية ضده ،الذين لم يُر ْق لهم ان يتولى
امرهم كافر .على الرغم من خبرته وحنكته
ونزاهته وتفانيه في عمله ،طيلة السنوات التي
قضاها باملدرسة منذ التحق بها معلما وحتى
غادرها بعد إعفائه من منصبه.
وال يزال التعصب يستشري في اجملتمعات الواقعة
حتت سيطرة الرديكاليني كما النار في الهشيم،
يذكيه املتألهون بخطبهم الرنانة ،وبحناجرهم
الطنانة على شاكلة « :أن املؤمن جتب مواالته
وان ظلمك واعتدى عليك ،والكافر جتب معاداته
وان أعطاك وأحسن اليك “؛ “ ال يستعان بأهل
الذمة في عمالة وال كتابة ألنه يلزم منه مفاسد
أو يفضي إليها “؛ “ ال تكاتبوا اهل الذمة فتجري
بينكم وبيهم املودة “؛ “ ال تستعملوا أهل الكتاب
فإنهم يستحلون الرشا “؛ ....الخ.
والدولة ذاتها تساهم بالطرق املباشرة وغير
املباشرة في اذكاء نار التعصب وتفعيل وطيس
الكراهية من خالل التمييز واالقصاء ،فهي
متنع وصول املسيحيني العاملني بالقوات
املسلحة والشرطة الى درجة لواء عامل؛ ومتنع

منحوته تثير املرضى و املكبوتني
يقال فى البدء كانت الكلمه  ،لكن التاريخ يقول ايضا ً فى البدء
كانت طرقة األزميل وهى طرقات بيد فنان استثنائى
ينحت منحوتته من كتله صماء من احلجر يخلد بها حكايات
ومالمح انسانيه مختلفة االحاسيس و األنفعاالت تخرج من
بني طياتها العذوبه تارة والقوة تارة آخرى وميوت النحات وتعيش
مخلدة منحوتته.
عزيزى القارئ النحت هو فن لتبادل األفكار احلره الراقيه العميقة

والبحث عن اجلمال هو النزعه األبداعية واألفكار اخلالقه
هو العبقرية فى ذروة األحاسيس .
ومن اجمل األعمال النحتيه متثال « اغتصاب بروزر بينا
« املنحوته الفنيه املشهوره للنحات اإليطالى جيان
لورينزو برنيني عندما كان في الـ 23من عمره ،أي في
العام  ،1621واملنحوتة املصنوعة من الرخام اإليطالي
الفاخر ،يبلغ طولها  295سنتمترًا وهي معروضة حاليا ً
في «جاليريا بورجيز مبدينة روما اإليطالية»
سنة  1621مت عمل املنحوته الرائعة اجلمال التى
يقف العالم امامها مندهشا منبهرا ً بهذه
العبقريه فى فن النحت التى ابدع فيها جيان
لورينزو برنينى وعلى اجلانب اآلخر من العالم جند
املرضى و املكبوتني يقفون فى حالة اندهاش ملا
يثيره التمثال بداخلهم من غرائزتدعوا للفاحشه
وخدش احلياء والبعد عن األخالقيات هكذا يفكرون
فى سنة ! 2017
عزيزىى القارئ إن الفن واجلمال اره شئ واحد فى
هذه املنحوته الرائعه متحد ين ،فأنا أرى مبا فيه
الكفايه ليجعني انسى متاما ً انى أمام مادة الرخام
الصلبه املتحجره وكأنى امام مادة حساسه لينه
سهلة التطويع صقلت بها مالمح ونظرة،ودمعة
ومعاناة هذه الفتاة وهي تصرخ وتستنجد وكأنك

احلاقهم بجهاز االمن الوطني .كما تتخاذل عن
التصدي ملظاهر التمييز واالقصاء على املستوى
اجلماهيري ،فهناك كثير من املصانع والشركات
متنع تعيني املسيحيني .فمن يدين تلك املؤسسات
اذا كانت احلكومة نفسها تشارك بشكل عملي
في عملية الفرز والتمييز.
والشئ اخلطير هو سيادة الروح العدائية
والتكفيرية والتمييزية والتحريضية التي
يتعاطاها االنسان منذ طفولته وحتى مماته
ومرورا مبراحل حياته ،في البيت واملدرسة واالعالم.
واالمثلة على ذلك غزيرة ووفيرة؛ وواضحة وضوح
الشمس في ظهيرة يوليو .ال ينكرها اال من فقد
حواسه اخلمسة .وهذه ال تبني اجملتمع وال تعمل
على تقدمه بل على تأخره .ناهيك عن االعمال
االرهابية التي حتدث هنا وهناك ضد املسيحيني
والشرطيني والعسكريني؛ وما هي اال ثمرة مما
يجنيه اجملتمع من ثمار شجرة التاريخ املبجل،
التي يدعمها ويسهر على حراستها اجملتمع
بأسره .ومن يقول بغير ذلك اما انه كاذب ومضل،
او انه جاهل وال يعلم ،وهو االرجح .ولذلك فان
احلل االمثل هو مواجهة النفس ،وتنقية التاريخ
ونقده ووزنه مبيزان العقل والضمير ،وابعاد
ما ينافي الفطرة ،وما يجافي القيم واملبادئ
االنسانية التي ال ترضي عن العدل واملساواة
بديال ،انطالقا من القاعدة الذهبية “ كل ما
تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم
ايضا بهم الن هذا هو الناموس واالنبياء “ (مت
 .)7ومن يقول بغير ذلك فهو من الظاملني وغير
االسوياء.
وكيف يبرأ اجملتمع من سرطان التعصب ،وال
يزال الرديكاليون واملتألهون يحوطونه باذرعهم،
ويسيجون حوله بدعائم التكفير التليدة ،ومببادئ
التحقير الصليدة ،التي متأل االجواء ،وتعكر صفو
التعايش واالخاء .ولم يعد امامنا سوى ان نهرع
الع َدالء  -وهم كثر  -ومنسك بتالبيب االصفياء
الى ُ
ممن لم تتلوث نفوسهم بحمأ العنصرية ولم
ُص ْب نفوسهم بداء الكراهية .هؤالء الذين
ت َ
نعقد عليهم االمال في اجالء احلق واعالء العدل
والتصدي للجهل القابع في العقول ،وازاحة
العنصرية املطبقة على الصدور...

نسرين عيسي  -ساسكاشوان

تستطيع ان تتخيل و تسمع صدى صرخاتها .تأمل
عزيزى القارئ املنحوته ودقق النظر جيدا ً فى مدى
واقعية هذه املنحوته و ذلك التأثير الذي صنعته
ايدي بلوتو على جسد الفتاه ،وكأنه يغرس اصابعه
بوسط حلم بشري حقيقى وليس قطعة رخام!!
تلك اخلطوط املقوسه املنحنيه الناعمه للنحت
وأثار اصابع بلوتو وحركة الفتاه وهي حتاول ابعاد
نفسها من قبضته والهروب ،قمة اجلمال والعبقريه فى نحت
ادق التفاصيل وقيمة الوقت املبذول من قبل الفنان وفى املقابل
يأتى فكرال يلتفت للجمال واالبداع وقيمة العمل ويذهب بعقله
بعيدا وال يرى فى هذه املنحوته غير اثارة الغرائز والشهوات عند
بعض الفئات ونحن على مشارف2018
ولكنال ليس هناك عجب كل هذا اجلمال واألبداع بالطبع
سوف يختفى امام عقول مكبوته مريضه تصاحبها مفاهيم
مغلوطه ال ترى امامها غيرالعتمه و الضباب
حتية وتقدير لدكتور خالد منتصر عندما نشر على صفحته
صورة هذه املنحوته الرائعة وليس هذا باجلديد على دكتورخالد
منتصر فصفحته دائما ً باب مفتوح للجمال والفن والتنوير
واملعاصره .
اما عن النحات االيطالى جيان لورينزو برنينى فيكفى ان نقول
كما قال عنه املتخصصني فى فن النحت :إذا كان شكسبير هو
الدراما  ،برنينى قد يكون النحت
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بهلونات وأرقام

يحررها سمير اسكندر

تط ّورت لعبة «البهلونات اجلوية» عن رياضة الطيران املقلوب الذي كان ميارسه
الهواة في فرنسا في عام  .1913وبعدما أدخل على هذه اللعبة ،الكثير من
التعديالت والتطويرات في أسسها وقوانينها ،وأقيم لها الكثير من املسابقات
واملناورات وأيضا ً البطوالت العاملية.
وقد حصل الروسيون على معظم هذه البطوالت ،ثم تالهم األمريكيون ،ثم
البريطانيون.
وقد ّ
حطم املتسابق “جون هال كلني” كل األرقام التي سبقته ،في الطيران املقلوب،
وكان ذلك في أربع ساعات ،وتسع دقائق ،وخمس ثوان ،باستخدامه طائرة من نوع
الـ “تايلو” ،في آب (أغسطس) من عام  ،1980فوق مدينة تكساس األمريكية.

اإلذن أوالً ،ثم ّ
تسلق اجلبال
طلب مجموعة من
هواة تسلق اجلبال
اإلذن من جمعية احتاد
الرحالة ،وذلك لتسلق
اجلانب الشرقي من
جبال إفرست ،ويعتبر
اجلانب الغربي من
اجلبال أكثر سهولة
ويسرا ً في التسلق .أما
اجلانب الشرقي فهو شديد البرودة ،وشديد اإلظالم ،وشديد االنحدار أيضاً ،وقد
اعتاد هواة تسلق اجلبال ،تسلق اجلانب الغربي أما طلب هؤالء الهواة فيعتبر غريبا ً
إذ يطلبون تسلق اجلانب األصعب.

السيدة البعير
تعتبر «روبني ديفيدسون» ،أول امرأة رحالة
تقطع مسافة  1600ميل الكتشاف
الصحراء األسترالية ،وقد قامت بالرحلة
فوق جمل ،وبصحبتها ثالثة جمال أخرى
وكلب ،وذلم في عام .1977
قالت روبني :إن اخلوف كان ينتابني وأنا
أخترق هذه الصحراء الغامضة الشاسعة،
وبخاصة عندما كنت أقابل السكان
إلى في
األصليني ألستراليا ،وكانوا ينظرون ّ
ريبة وخوف أيضاً.
وقد كان مرشدي في الرحلة لفترة مواطن أسترالي تعدى الثمانني من عمره ،وعندما عدت أنا وجمالي من
على اسم “السيدة البعير”!
الرحلة أطلقوا ّ

من أوربا إلى آسيا على
دراجة!
قطع أربعة عشر شخصا ً من الرجال
والنساء مسافة  13.500كيلومتر على
الدراجات من بريطانيا إلى الهند ،وذلك
جلمع املال لصالح جمعية الطب الوقائي.

رياضة من نوع آخر
استطاع طبيب أمريكي يبلغ من العمر  40عاماً ،تسلق مبنى مكون من  74طابقا ً في 6ساعات فقط،
ولكن في أثناء تسلقه هاجمته عاصفة ثلجية كادت تودي بحياته ،ولكن العناية اإللهية أنقذته ،فتمكن
من التشبث بعارضة خشبية معلقة باملبنى ،وذلك طوال  20دقيقة .ثم استأنف بعد ذلك رحلته إلى
الطابق األخير.

الطمي أنقذهما
جنا اثنان من متسلقي اجلبال البريطانيني من املوت بأعجوبة إثر سقوطهما من فوق أحد اجلبال ،وذلك من
على ارتفاع  100قدم .والسبب في جناتهما هو سقوطهما فوق منطقة مغطاة بالطمي.

مخاطرة!
جنح الرياضي الفرنسي «برونو جوفي» في القفز من ارتفاع  6.000متر من فوق أحد اجلبال .وقد قام بعمل
بعض احلركات البهلوانية في أثناء القفز .ولكنه لقي مصرعه بعد هذه املغامرة بعدة أيام وذلك في أثناء
قيامه بالتزحلق على اجلليد.

ريا�ضــــــــة

البطوالت ال تعرف
سناً!
حقق «فريد ديفس» اللقب البطولي
كأحسن العب محترف للعبة «البلياردوا»
على مستوى العالم ،كان عمره وقتها
 67عاماً ،وقد استمر البطل في اللعب
وإحراز البطوالت ،حتى بلغ  78عاماً.
وأصغر العب حصل على بطولة عاملية
كمتسابق ،كان صبيا ً لم يُعرف اسمه ..وقد فاز على منافسيه في سباق الزوارق الذي أقيم في باريس
بفرنسا في آب (أغسطس) في عام  ،1900وكان وقتئذ لم يتجاوز العاشرة من عمره!
أما «فو مينجسكيا» ،فهي الطفلة الصينية التي فازت بلقب بطولة العالم للسيدات في الغطس ،في
أستراليا في كانون أول (يناير) من عام  ،1991وكان عمرها وقتئذ  12عاما ً فقط!

رياضتك الذهنية
أكد «أرنو روبيك» أستاذ الهندسة
املعمارية ،اجملري اجلنسية ،ومخترع
لعبة املكعبات امللونة الشهيرة
«مكعب روبيك» ،أن الرياضة
الذهنية تؤدي إلى الصحة العقلية.
وأضاف روبيك ،أنه يستلهم فكرة
ألغازه وألعابه الرائدة من آالت والده
الذي يعمل مصمم طائرات ،وأيضا ً
من كتب والدته األستاذة في األدب.

الرياضة ،واجللطة الدموية
تؤكد األبحاث والدراسات أهمية ممارسة التمرينات الرياضية ،كاملشي أو اجلري أو «األلعاب السويدية» ،مع
االعتدال في الوزن ،كوقاية ،وعالج في الوقت نفسه من أمراض كثيرة أهمها انسداد الشرايني التاجية
للقلب.
وقد تبني أن التمرينات الرياضية تساعد على تذويب اجللطات الدموية التي تسبب انسداد الشرايني ،وتؤدي
إلى حدوث األزمات القلبية.
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Dental Advice

القاتل الصامت
ماري جرجس

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

كيفية ازالة جير االسنان

ما هو جير األسنان
يُعتبر جير األسنان على أنه الطبقة والرواسب املعدن ّية
تتكدس و
( طبقة لزجة وشفافة أو باللون األبيض) التي
ّ
تتراكم على الطبقة اخلارجية من األسنان نتيجة بعض
املشروبات أو األطعمة التي نتناولها يوميا  ،باإلضافة إلى
اإلهمال في تنظيف األسنان واالعتناء بها؛ حيث إ ّن هذا
مبظهر سيء ،واألهم من ذلك
اجلير يؤدي إلى ظهور األسنان
ٍ
غنى عنها مثل تس ّوس األسنان
هو حدوث أمراض ومشاكل باللثة واألسنان نحن في
ً
وفقدانها ،لذلك يجب التخلص من هذه الطبقة في أسرع وقت ممكن.
ملاذا يجب التخلص من اجلير
يسبب اجلير العديد من املشاكل التي تصيب اللثة واألسنان:
تشكل بيئة مالئمة لعيش البكتيريا وتكاثرها ،مما يسبب التهاب اللثة وانتفاخها وحتول
لونها إلى األحمر بدل اللون الزهري أو الوردي الفاحت ،وفي حاالت متقدمة نزيف اللثة ،عند
تنظيف األسنان ،أوعند األكل أحياناً ،خاصة اخلضار أو الفواكه القاسية عند قضمها.
ميأل اجلير الفراغ بني اللثة واألسنان مما يؤدي إلى تراجع اللثة لألسفل نحو جذور األسنان ،ممّا
يضعف اجلذور ،ويؤ ّدي إلى تخلخل األسنان وارتخائها ومن ثم تساقطها.
يسبب تسوس األسنان بسبب تراكم البكتيريا حولها ،ممّا يؤ ّدي إلى انبعاث رائحة كريهة
من الفم.
كيف أتخلص من اجليراألسنان
كما ذكرنا فإن اجلير طبقة صلبة
فمن الصعب إزالتها وتفتيتها،
خاصة أنّها بني األسنان وفي
مناطق ضيقة جداً ،فينصح
بزيارة طبيب األسنان ،وعندها
بشكل
سيخلصك من اجلير
ٍ
إما بواسطة أدوات يدوية
كاملّ ،
رفيعة امنة تدخل بني األسنان
وبني اللثة ،فيتفتت اجلير امللتصق
على األسنان ،أو عن طريق
األلتراسونيك ،وهي اهتزازات فوق
صوتية تقوم أيضا ً بتفتيت اجلير و ايضا يجب استمرارية و مواظبة زيارة طبيب االسنان
بشكل دورى و منتظم .

من مذكرات طبيب :السؤال املحُ يّر!

حينما كنت طالبا ً في كلية الطب ،وفي أثناء دراسة مادتي
التشريح والفسيولوجي ،أي علم وظائف األعضاء ،تساءلت:
ملاذا يشترك كل من مدخل اجلهاز التنفسي واجلهاز الهضمي
في البلعوم حيث يؤدي جتويف األنف إلى البلعوم األنفي ،ويؤدي
جتويف الفم إلى البلعوم الفمي ،وهما اجلزء العلوي واألوسط من
البلعوم على الترتيب ،ثم يسير البلعوم في جزئه األخيرخلف
احلنجرة ويؤدي إلى املريء..؟
وتعجبت من أنه يتعني على احلنجرة في أثناء بلع الطعام أو
الشراب ،أن تتحرك ألعلى لكي يقوم لسان املزمار بسد فوهتها وحمايتها من دخول أي جسم
غريب فيها ،وحتيرت كثيرا ً من ذلك .فلماذا ال يكون مدخل كل من اجلهازين مستقالً عن اآلخر؟
فيؤدي البلعوم األنفي إلى احلنجرة مباشرة ،ويتصل البلعوم الفمي باملريء مباشرة كذلك ،وبذلك
يستقل كل من اجلهازين التنفسي والهضمي توفيرا ً جلهد احلنجرة وحفاظا ً على استقالل كل
جهاز وحريته؟!
ثم مرت السنون وشغلتني الدراسة إلى أن تخرجت ومارست الطب ،وبدأت احلياة العملية..
وحدث ذات يوم أنني كنت أقوم بتركيب أنبوبة «رَيل» ملريض بـ «التيتانوس» ،نظرا ً لتقلص العضالت
املسئولة عن فتح الفم ،مما أدى إلى إغالقه بقوة ،وهي أنبوب مرن يدخل من األنف إلى البلعوم ،إلى
املريء ،إلى املعدة ،ويستخدم في إمداد املريض بالسوائل واألغذية السائلة أو الدواء ،أو في شفط
محتويات املعدة عند الضرورة ..فقفز إلى ذهني السؤال القدمي وسعدت كثيرا ً أن هناك طريقا ً آخر
يؤدي للمعدة غير الفم..
ومرة أخرى وبعد أن وضعت حشوا ً أمام ّيا في فتحتي أنف مصاب بنزيف من األنف نتيجة إلرتفاع
شديد في ضغط الدم الشرياني ،وجدته يتنفس ويتحرك هواء الشهيق والزفير عن طريق الفم..
فسررت جدا ً إذ وجدت إجابة السؤال القدمي مائلة أمامي ،وهنا أدركت حكمة اهلل القدير ،فماذا
تكون احلال لو كان كل من اجلهازين التنفسي والهضمي مستقالً متاما ً في مدخله ..ووجدتني
أمتتم« :يا لعمق غنى اهلل وحكمته وعلمه ،ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن االستقصاء».

عزيزي القارئ يسعدني أن أكتب لك في هذا العدد عن ما يُسمي بـ “القاتل
الصامت” .نعم أنه القاتل الصامت ،أنه إرتفاع ضغط الدم ،حيث أنه يُعتبر
من أخطر األمراض التي تؤثر علي وظائف اجلسم كله ويؤثر علي األوعية
الدموية .أنه القاتل الصامت ألن الكثير ال ينتبه له ،ألنه احيانا ً تكون أعراضه مجرد صداع ولكن
في حقيقة األمر أنه أرتفاع في ضغط الدم.
وضغط الدم املرتفع لتصلب الشرايني ممن يعرض اجلسم ألمراض خطيرة مثل أمراض القلب
والكلي ونزيف املخ .لذلك علي كل من يشتكي من الصداع املتكرر أو هناك تاريخ مرضي بالعائلة
أن يتابع قياس ضغطه لإلطمئنان.
ماذا لو مت تشخيص املرض؟
هنا نصيحتي لكل مريض ضغط أن يلتزم بأخذ العالج مع مراعاة أن الدواء وحده غير كافي علي
األطالق  ،فلنجاح العالج علي املريض أن يلتزم بأسلوب حياة صحي كالتالي:
 - 1االبتعاد عن امللح ألن الصوديوم هو العدو األول للمريض في صورة اخمللالت  ،األسماك املدخنة
 ،واللحوم احملفوظة
 - 2ممارسة الرياضة كاملشي هو من أفضل الرياضات
 - 3األكثار من شرب املاء ،طاملا وظائف الكلي سليمة واألبتعاد عن الكافيني مثل القهوة والتدخني
 - 4البعد عما يسبب الضيق والتوتر
 - 5بعض املشروبات مثل الينسون والكركادية والكاموميل صحية ملريض الضغط
 - 6االبتعاد عن اللحوم احلمراء واملسبكات والدهون وإستبدالها باللحوم البيضاء املشوية
والسمك والبروتني النباتي
 - 7هناك أطعمة مفيدة ملريض الضغط والكوليسترول كالشوفان واالناناس واللوز النئ والتفاح
األخضر
ً
وفي النهاية “ ...الوقاية خير من العالج” ،وكلما بدأنا العالج مبكرا كانت املضاعفات أقل

ملاذا يتحول لون أوراق األشجار في اخلريف؟
في فصل الصيف ،جند أوراق األشجار خضراء ،بها مجموعة ظالل من اللون األخضر .أما في
اخلريف ،فتتخذ هذه األوراق نفسها سلسلة من األوراق اخملتلفة ،فكيف تكونت جميع هذه
األلوان؟!
إن اللون األخضر في الورقة ،يسببه وجود مادة «الكلوروفيل»،
هذا املصنع الكامل لغذاء النبات في كل ورقة .ويكون ثلثا
صباغ الورقة من الكلوروفيل ،أما الثلث الباقي ،فتك ّونه ألوان
اخرى موجودة في داخل الورقة ،ولكننا ال نستطيع رؤيتها؛ ألن
لون الكلوروفيل غالب عليها.
من األلوان األخرى لورقة الشجرة ،لون اخضر ،ولكنه يختلف
عن أخضر الكلوروفيل ،ويؤلف حوالي  23%من مجموع
صبغات الورقة .وهذا اللون ينتج عن مادة «زانثوفيل» ،التي
تتكون من األكسجني والكربون والهيدروجني.
أما الكاروتني ،وهي املادة التي تعطي لون اجلزر ،فتوجد أيضا ً
في الورقة ،وتك ّون حوالي  10%من الصباغ.
وصبغة ورقية أخرى ،انثوسيانني ،املسئولة عن اللون األحمر في الورقة.
وفي شهور الصيف ،نحن ال نرى شيئا ً من هذه الصبغات ،بل نرى الكلوروفيل األخضر فقط .ولكن
عندما يبدأ الطقس في البرودة ،يبدأ الطعام اخملزون في الورقة ،في االنسياب إلى األغصان واجلذع.
وألن إنتاج الطعام ينعدم في الشتاء ،فإن الكلوروفيل يقل في الورقة .ومتى اختفت الصبغة
اخلضراء تظهر الصبغات األخرى وتصبح واضحة للرؤية ،فتتخذ األوراق ألوانا ً مختلفة عن لونها
األخضر املعتاد.
قبل سقوط أوراق األشجار في فصل اخلريف ،تتكون طبقة من اخلاليا حتت عنق كل ورقة،
جتعلها تسقط عندما تهب الرياح عليها .ثم تظهر على األغصان بقع تدل على أماكن األوراق
قبل سقوطها.
كما أن معظم األشجار دائمة اخلضرة ،ال تسقط أوراقها دفعة واحدة عند اقتراب فصل الشتاء؛
ولكنها تفقد هذه األوراق بالتدريج على مدار العام ،وبذلك حتتفظ بلونها األخضر على الدوام.

عطور الطبيعة
عطر الورد ،يستخرج من أزهاره.
عطر النعناع ،يستخرج من أوراقه.
عطر اللوز يستخرج من بذوره.
عطر الليمون يستخرج من قشوره.
عطر القرفة ،يستخرج من حلائها.
عطر العنبر ،يستخرج من حيتان البحر.
عطر املسك ،يستخرج من ذكور الظباء.
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حل العدد السابق

1

خداع الآخرين

2
3

سهل على اإلنسان أن يخدع ذاته وممكن أن يخدع أولئك الذين يعمل لديهم وصعب عليه
أن يخدع أولئك الذين يعمل معهم ولكن مستحيل أن يخدع أولئك الذين يعملون لديه.

هاري تاير

اجلاذبية

4
5
6
7
8

اجلاذبية غامضة .قد تكمن في طريقة تصرف ،أو في نبرة صوت ،أو في حركة يدين .لكنها،
مهما تكن ،يجب أن تبقى لغزاً ،وخصوصا ً بالنسبة الى صاحبها .اذ ما إن يدرك املرء امليزة
التي يجدها الناس جذابة فيه حتى تصبح تكلفا ً وليس أقل جاذبية من التكلف.

ريكس هاريسون ،ممثل بريطاني

الر�أي العام
ليحذر السياسيون الذين يعتمدون نتائج
استطالعات الرأي لتقرير مواقفهم
واجتاهاتهم.فالشعب ال يستطيع توقع ردود
فعله ازاء أحداث مستقبلية أو افتراضية.
هذا درس تعلمناه من حرب اخلليج قبل احلرب
كان أقل من  50باملئة من االمريكيني يدعمون
عمال عسكريا سريعا ،وما ان بدأت احلرب حتى
تغير الرأي العام الى حد مثير فايدت الغالبية
العظمى من االمريكيني قرار دخول احلرب.
ال يعني هذا أن على الساسة جتاهل الرأي العام ،لكن املفتاح العادة انتخابهم هو التمييز
بني ما يفكر فيه الناس اليوم وما سوف يفكرون فيه في االنتخابات التالية .وقد يعني ذلك
اقناع الناس بتغيير آرائهم ،وهذا هو الفرق بني أن يكون املرئ قائدأ أو تابعاً.

9
10
رأسي
 - 1عسكري في سلك تنظيم حركة السيارات في المدينة
 - 2شخصية نسائية إجرامية في السينما المصرية  oياسين
 oمن الخروف
 - 3مدينة من مدينتين يابانيتين القت عليها أميركا قنبلة نووية
 - 4اسلوب أو أداة لتحقيق غرض ما  oبداية ضوء النهار
 - 5كتاب صغير (مبعثرة)  oكثير  oخاص بي
 - 6ما يتسابق عليه العاملون في صناعة اإلعالم
 - 7معاتبة  oاقعد
 - 8حاسة من الحواس غير العادية في معرفة ما خلف األشياء
الظاهرة
 - 9للسؤال  oمسحوق متفجر استخدمه في األصل الصينيون
 - 10ذات حركة

أفقي
 - 1مدينة روسية تعرضت لكارثة نووية  oحيوان صغير يتحمل العطش أكثر
من الجمل
 - 2له عالقة برأس الدولة  oمكان ذو سقف خفيف التقاء الشمس
 - 3دولة في وسط آسيا فيها أطول سد في العالم وأكثر من  %80من
سكانها مسلمون
 - 4اختالط األمر في موضزع ما
 - 5خصلة حسنة  oتوجد عادة في بناء الجامع والجامعة وأحيانا البرلمان
 - 6توقف في الميناء  oمادة تدخل في بياض األبنية
 - 7تجدها في البحر وقد تحتوي على ما يتخذ كمجوهرات
 - 8ارتفاع في جانب الطريق  oغشيم  oعبودية
 - 9ذو مكانة خاصة وذات احترام  oمتشابهان
 - 10مكان مفتوح يحوي حياة برية  oقرص للمعلومات

حل
العدد
السابق

همفري تايلور

هنا فى كندا
هنا فى كندا ...العمل عبادة !!
�شعروا بالن�صرة ببلد الهجرة
عادت لهم الب�سمة و زالت الغمة جورج توفيق
وجوه جميلة فرعونية
جاءوا طلبا للم�ساواة و احلرية
�أرادوا رد اجلميل لوطنهم
اذ بالأبواب تو�صد �أمامهم
�أما هنا فال و�ساطة للبيه الكبري
وال انتظار بال�ساعات فى طوابري
فالأمانة فى العمل خري دليل
و �أبدا ما تكون لبنى �أدم ذليل
فى كندا العمل عبادة
و لي�س لغريه اي �سيادة
ليه يا بلدى اجربتينى
على هجرك و ت�سببت فى �أنينى
�أحن اليك و �أ�شتاق بزراعيك ت�ضمينى
مل �أجد ىل مكانا فيك
لأنك بكل جفاء لفظتينى
�أحلم بيوم �أعود اليك
تعيدين ىل كرامتى و حتمينى

حديقة �أفكار
األمل موجود دائما ً حني يُرغم الناس على االستماع إلى الطرفني.

جون ستيوارت ميل ،فيلسوف واقتصادي بريطاني

خز أكثر من مقاساته.
ارتكاب الظلم ُم ٍ

أفالطون ،فيلسوف اغريقي

ال ميكنك أن تبني سمعتك على ما سوف تفعل.

هنري فورد ،مؤسس شركة “ فورد” للسيارات

ت�ؤام

عـادل عطيـة

تعال �أخي� ،أرجوك �أال تنتظر..
الأر�ض من غريك �أر�ض جور..
ال تُزر!
كن جواري ،ورفيقي..
كن ت�ؤ�أمي!
�أخ�شى اخلروج يا �أخي..
من رحم �أمي،
بفردي!
فنهار الأر�ض �أق�سى من الظالم!
وظالم الأر�ض من �صنع االنام!
�أخ�شى اخلروج يا �أخي ..
من وحدتي..
�أخ�شى اخلروج �إىل الرغام..
�أخ�شى اخلروج �إىل القتام..
�أخ�شى اخلروج �إىل الب�شر!
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تقـــــــــــارير

أهميتها ..املَرحلة التالية هي الأخطر..
ال ت َن�شغلوا بتفا�صيل اعتقاالت الأمري حممد بن �سلمان وا�ستقالة احلريري على � ّ
ِ
�ستكون ال ّنتائج؟
للحرب امل ُقبلة على �إيران وحزب اهلل يف اليَمن ولبنان وقطر ..كيف َ
�س ّتة �سيناريوهات ُمتو ّقعة َ

ِمنطقتنا ت َقف على حا ّفة احلَرب ،ويَجب علينا أن ال
ن َنشغل بالتفاصيل الصغيرة ،مثل استقالة احلريري،
السابقني ،عن التط ّورات
او اعتقال األُمراء والوزراء ّ
احلقيق ّية التي جتري باخلَفاء ،واملرحلة التالية التي
ستتبع عمل ّية “التطهير” ،التي يقَوم بها األمير
َ
محمد بن سلمان في اجلبهة الداخل ّية السعود ّية،
قدمة
وهي األخطر ،ألن عمل ّيات “التطهير” هذ ِه ُم ّ
حرب إقليم ّي ٍة قد تكون األخطر في
لسيناريوهات
ِ
ٍ
تاريخ املِنطقة ،ون َعني ما نقول.
كل ما يَجري حاليًّا يتم في إطار ِ ُم ّ
مدروس
ط
خط ٍ
ٍ
بغالف
حلرب طائف ّي ٍة
قدمة
محبوك بعناية ،و ُم ّ
ٍ
ٍ
عربي” ،والهَ دف األساسي هو الق ّوة اإليران ّية
“قومي
ٍّ
ٍّ
َ
الضاربة
الصاعدة ،وقصقصة أذرعها ّ
“الشيع ّية” ّ
وبدعم أمريكي وإقليمي
في اليمن ولبنان والعراق،
ٍ
وإسرائيلي.
السعود ّية القدمية انتهت ،والوهاب ّية في النّزع األخير،
إن لم ت َكن قد َجرى دفنها في أ ُ ّمهات ُ
الكتب واملَراجع
بثوب
والدولة السعود ّية ال ّرابعة،
كلحظ ٍة تاريخ ّي ٍةّ ،
ٍ
وحتالفات جديدة ت َطل برأسها عندما
جدي ٍد َعصري،
ٍ
يُعلن األمير محمد بن سلمان ،ولي العهد السعودي،
ؤسسها “إن
ورَجل املَرحلة الذي يُريد أن يكون ُم ّ
بالصواريخ يُ ّ
شكل ُعدوان ًا
امداد إيران فصائل اليمن
ّ
َ
مل من أعمال احلرب”،
َعسكريًّا ُمباشرًا قد يَرقى إلى َع ٍ
وذلك في ُمكامل ٍة هاتف ّي ٍة مع بوريس جونسون ،وزير
خارج ّية بريطانيا ،ويَجد دع ًما و ُمساندة من البنتاغون
الدفاع األمريك ّية) ،ونيكي هيلي ،مندوبة
(وزارة ّ
ُ
الواليات املتحدة في امل ُ ّ
نظمة األمم ّية ،فإن هذا يعني أن
حتال ًفا يَتبلور في املِنطقة بقياد ٍة أمريك ّية.
كات
حتى ن َعرف مدى ِجد ّية أو خُ طورة ّ
أي أزمة ،أو حت ّر ٍ
سياس ّية ،أو عسكر ّية الفتة في أ ِّي ِمنطق ًة في
العالم ،علينا أن نُراقب أسعار ّ
الطاقة (النّفط والغاز)،
وحركة البورصات واألسواق املال ّية ُه ً
بوطا أو ُصعودًا،
وهذا هو التيرمومتر األهم واألكثر دِ ّق ًة في العالم
الرأسمالي ال َغربي على األقل.
عدالتها
أسعار النّفط وَصلت اليوم إلى أعلى ُم ّ
أما البورصات اخلليج ّية فقد واصلت
منذ عامنيّ ،
بشكل الفت ،والسعود ّية ّ
بالذات خَ سرت
التّراجع
ٍ
اليوم حوالي  3باملئة من قيمتها ،وحركة ال َبيع فاقت
َحركة ّ
الشاطئ ،ولم تُبحر
الشراء ،وهذا وما زِلنا على
ِ
َ
أشرع ُة احلرب بَعد.
ال َفوضى ت َزحف إلى املِنطقة ،احلوثيون الذين أطلقوا
صاروخً ا باليستيًّا عالي الد ّقة وَصل إلى شمال
وسقطت شظاياه في مطار امللك خالد
الرياضَ ،
سيضربون ال ُعمق السعودي
الدولي ،قالوا أنّهم َ
جددًا ُ
وكل َمطارات و َموانِئ السعود ّية واإلمارات،
ُم ّ
وهؤالءِ ،مثلما ع ّلمتنا جتارب األعوام الثالثة املاضية،
هددوا ّ
نفذوا ،وليس لديهم ما يَخسرونه بعد ثالث
إذا ّ
دمرة.
سنوات من احلَرب امل ُ ّ
املَرحلة األولىَ ،مرحلة “تطهير” اجلبهة الداخل ّية
التي أقدم عليها األمير محمد بن سلمانَ ،
وشملت
اعتقال  11أميرًا و َعشرات الوزراء ورجال األعمال حتت
ُعنوان ُمكافحة الفساد ،هذه املَرحلة م ّرت “حتى
اآلن” بسالسة ،ودون أي َعقبات ،وبات ال ّرجل يُسيطر
الدولة،
أربع ِق
طاعات رئيس ّي ٍة في ّ
ٍ
بالكامل على ِ
هي االقتصاد ،واإلعالم ،واألمن وال َعسكر ،إلى جانب
ؤسستني الدينيتني الرسم ّية (هيئة كبار ال ُعلماء)،
امل ُ ّ
الصحوة) ،ووضع كل خُ صومه،
وغير الرسم ّية ( ُعلماء ّ
أو من جاهر باالعتراض على ُحكمه ،خلف القُضبان،
ستكون
فندق فاخر في البداية ،وال أحد يَتنبأ أين َ
النّهاية ،وال ن َستبعد أن تكون هذ ِه االعتقاالت هي
“ال َوجبة” األولى ،وما هو قادم أعظم ،فنَحن أمام
“بلدوزر” يُطيح ُ
بكل من يَعترض َطريقه.
ام أو أسابيع َمعدودة س َيتم االنتقال إلى
بعد أ ّي ٍ
املَرحلة الثانية واألخطر في رأينا ،وهي َمرحلة
املُواجهات ال َعسكر ّية ،ويمُ كن رَسم مالمح خَ ريطتها
في النّقاط التالية:

وما هي ُفر�ص ال ّنجاح والفَ�شل؟

أوالً :بِدء ِصدام َعسكري ُسعودي إيراني على أرض ّية
ِحصار اليمن اخلانق ،وإغالق السعود ّية كل املَنافذ
سد
البر ّية واجلو ّية وال َبحر ّية اليمن ّية حتت ذَريعة َ
الصواريخ اإليران ّية إلى احلوثيني.
ال ّثغرات ،و َمنع وصول ّ
ثان ًيا :تكوين ِحلف َجديد على َطريق ِحلف عاصفة
أسسه اجلنرال شوارسكوف إلخراج
ّ
الصحراء الذي ّ
والدول
الق ّوات ال ِعراق ّية من الكويت عام ،1990
ّ
امل ُ ّ
رشحة لالنضمام إلى هذا التّحالف ال َعسكري
إلى جانب السعود ّية هي اإلمارات واألردن ،ومصر،
والسودان ،واملغرب( ،يزور عاصمتها أبو ظبي حاليًّا
التوسط مع السعود ّية بشأن
وت َر ّددت أنباء أنّه حاول
ّ
االعتقاالت إال أن ال ّرسالة جاءت واضح ًة من الرياض،
هي ّ
الطلب من جميع املُلوك ال َعرب عدم التدخّ ل
بمِ ا يَجري في داخل السعود ّية ،حسب ما َعلمنا من
مصادر َموثوقة).
ثال ًثاَ :قصف لبنان ،وتدمير بُناه التحت ّية حتت ذريعة
ُمحاولة اجتثاث “حزب اهلل” ،وقد يَرد احلزب بقَصف
الصواريخ ،و ُهنا
دولة االحتالل اإلسرائيلي بآالف ّ
والسوري أكبر من
سيكون احتمال التدخّ ل اإليراني
ّ
َ
وقت َمضى.
أ ِّي ٍ
ات ِمصريٍة إمارات ّية
راب ًعا :اجتياح دولة قطر بق ّو ٍ
سعود ّية ،وتغيير النّظام في الدوحة ،واالشتباك مع
الق ّوات الترك ّية التي وَصل تِعدادها إلى أكثر من 30
ألف جندي ب َعتادهم ال ّثقيل ،ويبدو أن الرئيس رجب
طيب اردوغان استشعر هذا اخلَطر ،ولهذا أوفد وزير
دفاعه نور الدين كنكيلي إلى الدوحة في زيار ٍة غير
ُمبرمجة أمس األول ،ولن يمَ نع هذا االجتياح إال ُحدوث
غط أمريكي.
فاجئ في املَوقف القَطري َ
بض ٍ
تغيير ُم ِ
ٍ
خامساُ :هجوم ُمضاد أمريكي إسرائيلي سعودي في
ً
السيطرة على مناطق خَ سرها ُحلفاء
سورية ،وإعادة ّ
أمريكا فيها ،مثل حلب وحمص ودير الزور ،فأمريكا
لن ت َغفر بسهولة َهزميتها أمام روسيا وإيران ،ولكن
أي تدخّ ل أمريكي إسرائيلي في سورية ربمّ ا لن يمَ ر دون
ّ
الصدام مع روسيا ،وفي هذه احلالة علينا ت َو ّقع حربًا
ّ
عامل ّية ،وأمريكا هي التي أفشلت مؤمتر احلِوار الوطني
السوري في سوتشي الذي دَعت إليه موسكو ،عندما
طلَبت من املُعارضة السور ّية املُقاطعة.
سادسا :حتريك امليليشيات الكرد ّية في أربيل وشمال
ً
سورية ،وت َوريطها في هذ ِه احلُروب إلى جانب أمريكا
الستنزاف كل من إيران وتركيا والعراق ،وإغراقها في
روب أهل ّي ٍة داخل ّية.
ُح ٍ
خريطة ّ
الطريق السابقة ت َرصد ما يمُ كن أن تُقدم
عليه دول التّحالف اجلديد الذي قد يَحمل اسم “دول
االعتدال” ،أو “ ُمعسكر احلداثة” ،إو ُمحاربة “اإلرهاب
َتحدث عن
اإليراني” ،ال ن َعرف
ّ
بالضبط ،ولكنّنا لم ن ّ
االحتماالت األُخرى غير املُستبعدة ،وهي َعدم جناح
سيكون حال
هذا احلِلف في حتقيق أهدافه ،وكيف َ
املِنطقة في هذ ِه احلالة.
السيناريو املُضاد قد يَكون ِحل ًفا إيرانيًّا سوريًّا تركيًّا
البداية ،وال ن َعرف ما
عراقيًّا ،تتعاطف معه روسيا في ِ
ذر
بح
تتعاطى
روسيا
ستقوده الحقًا ،ألن
إذا كانت َ
َ
ٍ
مع التط ّورات احلال ّية ،وت َبقى أوراق لَ ِعبها قريب ًة إلى
َصدرها.
درات عسكر ّية صاروخ ّية
هذا احلِلف اجلديد يمَ لك ُق ٍ
الصواريخ إلى
َتوجه ُمعظم هذ ِه
ّ
ج ّبارة وست ّ
السعود ّية واإلمارات وإسرائيل ،حسب التقديرات
منصات صواريخ
الدول تمَ لُك
األولى ،ولكن هذ ِه ّ
ّ
“باتريوت” الدفاع ّية األمريك ّية الفاعلة ،التي ربمّ ا تُو ّفر
لها حماي ًة ُجزئ ّي ًة أو ُكل ّية.
سألنا أحد اخلُبراء ال َعسكريني في لندن فقال لنا
الصواريخ احلديثة دُفع ًة
أن إطالق “حزب اهلل” آالف ّ
واحدة على إسرائيل ،وكذلك احلال من ِقبل حماس
من ِقطاع غزّة ،قد يُصيب “قببها احلديد ّية” ّ
بالشلل،
وإذا كان “حزب اهلل” ال ِفرع اإليراني يمَ لُك  150ألف
الصواريخ يمَ لُكها األصل ،أي إيران،
صاروخ فكم من ّ
ستتعامل صواريخ باتريوت مع إطالق عشرات
وهل َ

انضمت
الصواريخ دُفع ًة واحدة؟ وماذا لو
اآلالف من ّ
ّ
الصواريخ السور ّية واإليران ّية إلى شقيقتها التي
ت َزدحم بها ترسانة “حزب اهلل”؟
وضرب هذا اخلبير مثالً بالقَول أن األمر احتاج إلى إطالق
ستّة صواريخ “باتريوت” العتراض صاروخ “بركان إتش
ِ
 ″2احلوثي الذي َجرى إطالقه على مطار امللك خالد
الصواريخ “الباتريوت”
في شمال الرياض ،فكم من ّ
توجد في الترسانات السعود ّية واإلمارات ّية؟ ولكنّه
الحا جويًّا ج ّبارًا
س ً
استطرد قائالً أن ال َبلدين يمَ لكان ِ
ِعماده طائرات “إف  ″16و”إف  ″15األمريك ّية ،عالو ًة
على طائرات “تورنيدو” البريطان ّية “ويورو فايتر”
تقدمة ج ًّدا.
األوروب ّية امل ُ ّ
نجَ اح هذ ِه احلَرب اإلقليم ّية املُقبلة واملُتو ّقعة ،بل

عبد الباري عطوان

وال َوشيكة ،في ن َظر اخلُبراء هو تدمير إيران ،وت َغيير
النّظام في قطر ،واجتثاث “حزب اهلل” ،أما َفشلها
ف َيعني دَمار السعود ّية وإسرائيل واإلمارات ،وت َقسيم
األولى ،أي السعود ّية ،إلى ِع ّدة دُول.
الضاربني في ال ّرمل وال من
َم ّر ًة أُخرى ن َقول لسنا من ّ
ُق ّراء ّ
الطالع ،ولكنّنا نقول ُ
ستكون
بكل ثق ٍة أنّها ربمّ ا َ
وحدودها،
آخر احلُروب التي ستُغ ّير املِنطقة ودُولها ُ
أيضا.
وربمّ ا ُشعوبها ً
َ
سيبقون حت ًما ،فهذ ِه احلرب لن تُفني 400
ال َعرب َ
سيبقى اإليرانيون ،هل
مليون عددهم احلالي ،وكذلك َ
ستبقى إسرائيل في ُصورتها احلال ّية؟
َ
ن َترك اإلجابة ملَرحلة ما بَعد احلَرب إذا اندلعت ..واهلل
أعلم .رأي اليوم
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صوم امليالد اجمليد وشهر كيهك املبارك
للشماس ذياكون/جمال تكال اسعد  -مونتريال
 +رتبت الكنيسة القبطية األرثوذكسية صوما
يبدأ فى اليوم اخلامس والعشرين من شهر
نوفمبر من كل عام وينتهى فى السادس من
شهر يناير للعام الذى يليه وهو صوم امليالد
اجملـــــــيد والذى يسبق االحتفال بعيد امليالد
اجمليد استعدادا لألستقبال ميالد رب اجملد .
 +يبدأ هذا الصوم بأسبوعني من شهر
هـــــاتور بألضافة الى شهر كيهك بكامله
وتكون الصالة فى أسبوعى شهــر هــاتور
بالطقس السنوى .
 +فى شهــر كيهك :يسمى شهر كيهك
بالشهر املرميى نسبة الى تكرمي السيدة
القديسة العظيمـة “مرمي  ,والدة األلــه “.
وهذا الشهر له مكانة خاصة فى الكنيسة,
فهو شهر األستعداد لألحتفال بعيد امليالد
اجمليد .
 +ولذلك فقد لقى الكثير من األهتمام
لواضعى األحلان بالكنيسة .فهذا الشهر له
أحلان خاصــــة تسمى باللحن الكيهكى ,
وكل هذه األحلان تعبر عن الفرحة والتهليل
لرب اجملد وأحداث ميالده العجيب والتى عجز
العقل البشرى عن فهمه .
 +تكررت كلمة اسهروا فى الكتاب املقدس ,
والسهر هو متعة روحية يصعب التمرد عليها
خارج تسبيحات الكنيسة  ,فالسهر فى
تسبيح ومتجيد القديسني هو تدريب للوجود
مع اهلل  .فالكنيسة عشية كل يوم أحد طوال
العام للتسبيح ألن يوم األحد هو يوم قيامة
الرب وتسهر فيه الكنيسة حتى تتالمس مع
فجر األبدية الذى لن تغرب فيه شمسه الى
األبد  .ألن رب اجملد يســـوع هو النور احلقيقى
وشمس البر سيكون هو نورها .
 1تسبحة شهر كيهك  :تسمى تسبحة 7و 4اذ أنها تشمل أربعة هوسات وسبعة
ثيؤطوكيـات مع ابصالياتها ومدائحها
وطروحاتها .
 +الهوس األول  :هو تسبحة موسى النبى
بعد عبوره وشعب بنى اسرائيل البحر األحمر
 .فالبحر األحمر كان رمزا للمعمودية التى
تعتبر حدا فاصال بني فرعون وجنوده فى ناحية
وبني الشعب العابر فى البرية مع الهه من
ناحية أخرى .
+الهوس الثانى  :هى تسبحة الشكر الذى
تقدمه الكنيسة هلل من أجل محبته لنا
الذى أنقذنا عندما عبر بنا بحر املوت وأعالنا
وما زال يعولنا حتى اليوم ويطعمنا من جسده
ودمه وحبه وحنانـه ويرشدنا بروحه القدوس
الساكن فينا .
+الهوس الثالث  :تسبحة الثالثة فتية
القديســني لنجــاتهم من آتون النار  .وهذا
الهوس تردده الكنيسة بنغمة الفرح لكى
تعلن لنا املعانى اجلميلة لهذهالتجربة  .فنار
هذا العالم الزمة لتجربةالكنيسة ولكن اهلل
فى وسط اآلتون  .والتسبحة تعبر عن الغلبة
بقوة الصليب كما أنها تنطــــــــــبق مع
قول رب اجملد “ وأبواب اجلحيم لن تقوى عليها “
(متى ) 18 : 16
 +الهوس الرابع  :كله عن تسبيح جامع .
فبعد احساس الكنيسة بوجود اهلل مع
الثالثة فتيـة يتدرج احساس العابدين بعمق
الشركة بني الكنيسة اجملاهدة والكنيسة
املنتصرة .
فالتسبيح هو عمل املالئكة وعمل الكنيسة
الدائم والقديسني وكل اخلليقة ويتمجد

الراعي والرعية

اهلل فى صورة منقطعة
النظير فى قديسيه “
سبحوا اهلل فى جميع قديسيه “
 2الثيؤطوكيات  :تعبر عن سر التجسد.فسر التجسد ال ميكن أن نذوقه أو نلمسه أو
نحسه أو
أو نعيشه ونأخذ بركاته اال بعد ادراك األلتحام
األلهى بني الطبيعة األلهية واألنسانية
فى املعمل األلهى (فى بطن العذراء مرمي
) فالعذراء مرمي ليست عبارة عن علبــة بها
جوهرة  ,أخذنــا
منها اجلوهرة ورمينا العلبة بعد ذلك .هذا
الكالم خطير للغايـــة لسببان :
أ-ألن اهلل الكلمة صار جسدا  ،وأخذ من حلم
ودم العذراء ورضع من لبنـــها .
ومن الرموز الرائعة التى تسجلها لنا
الثيؤطوكيات :
 1قدس األقداس يرمز للعذراء فهو منفصلعن بقية أجزاء الهيكل .
 2التابوت املصفح بالذهب فهو مصنوعمن خشب ال يسوس ومصفح بالذهب ،
فاخلشـــب الذى ال يسوس رمزا لطهارة
العذراء والذهب رمزا لالهوت .
 3غطاء التابوت وعليه الكاروبيم مظللنيفهذا يرادف قول األجنيل “ قوة العلى تظللك “
 4القسط الذهب واملن مخفى فيه  :فاذا كانالقسط نال كرامة من العهد القدمي بوضع
املن فيه  ،فالعذراء باعطائها جسدا للسيد
املسيح قد نالت كرامة عظيمة وحملت املن
احلقيقـى وقدمته لنا .
 5املنارة الذهب احلاملة للنور :كانت للعذراءأم النور ألنها حملت النور احلقيقى فهى منارة.
 6اجملمرة الذهب  :رمزا للعذراء مرمي فالذهبرمزا لطهارتها واجملمرة حاملة جمر الالهوت
ولم حتترق ..
 - 7عصا هارون التى أزهرت :رمز حلبل العذراء
بغير دنــــس .
 8زهرة البخور :رمزا للعذراء التى فاح عطرهاعلى املسكونة .
 9العليقة املشتعل فيها النار ولم حتترق :رمزا للحبل األلهى من العذراء .
 10مقارنة بني العذراء أم اخلالص وحواء أماملوت.
 11السلم الذى رآه يعقوب  :رمز للعذراء الذىاستخدم اهلل اجلسد منها للنزول من السماء
لطبيعتها ..
 - 12اجلبل الذى رآه دانيال  :وقد قطع منه حجر
رمزا للعذراء الذى أخذ منها
املسيح جسدا دون أن يلمس اجلبل أحد .
 13الباب الذى رآه حزقيال النبى مغلقا ال يفتحوال يدخل منه أنسان وهذا رمزا للسيــــــدة
العذراء دائمة البتولية .
 14صارت أعلى من الشاروبيم وارتفعت فوقالسيرافيم ألنها صارت عرشا هلل احملمول
بالشاروبيم والسيرافيم.
 15لوحى العهد املكتوبة بأصبع اهلل رمزاللعذراء التى جتسد منها كلمة اهلل .
 3األبصالــيات :يضاف الى الهوساتوالثيؤطوكيات سبعة أبصاليات “ترانيم “ .
والترنيم القبطى هو حوار مع اسم اخلالص
“اسم يسوع املسيح “ .
وبهذا نخلص ألى أن السهرة الكيهكية
الناجحة هى التى تتحول فيها الكنيسة الى
قطعة من السماء

خواطر مسافر
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العجوز واإلخوة  ،وحوار شاق عن الروحانية
األرثوذكسية

العجوز  :حدث بأحد األديرة القبطية في عصرنا
احلالي أن أشترك كاهن علماني مع الرهبان
في القداس االلهي  .وعندما وقف ليصلي
داخل املذبح  ،صلي بصوت نغم وجتويد وحلن
بإطالة .فتقدم أحد شيوخ الدير إلي املذبح
وقال له بصوت عالي”خلص أنت حتغني وال أيه
“ .اإلخوة  :و ماهو الدرس املستفاد؟ .العجوز :
القداس نتقدم فيه باملسيح إلي اآلب ونقدم
ذبيحتنا في ذبيحه املسيح إلي اآلب ” إقبل منا
أصواتنا مع غير املرئيني .إحسبنا مع القوات
السمائية “ ..ال مجال للذات  ..وال التباهي
باألصوات و األنا ...بل في هدوء وخشوع نقدم
صلواتنا كخطاة راجعني لبيت أبيهم  .اإلخوة :
مرَّد املزمور” سبحوه بصنوج حسنة الصوت “.
يعنى الزم نقدم أحلى حاجه عندنا ربنا أعطاها
لنا  //أنا بالنسبة لى رد الراهب غير حكيم
على اإلطالق وال يصدر من راهب يتمتع بالصبر
واإلحتمال  //الراهب معاه حق  .يحدث أحيانا
أن التجويد بيبقى مستفز وحتس أن عمرو دياب
بيصلى مافيش روحانية  .العجوز  :الراهب
في الرهبنة القبطية الغير خَ دمية ليس
خادما ً وسط شعب  .والروحانية اإلرثوذكسية
في تلك الرهبنة القبطية احلقة تختلف عن
شكلها وتطبيقاتها في الرهبانيات األخري أو
عند الكهنة واخلدام والشعب  .تأمل قول الرب
لإلنسان الذي أراد أن يذهب ليدفن والده املتوفي
سو ُع« :ات ْ َب ْع ِني،
ثم يتبع املسيح “ َفقَا َل لَ ُه ي َ ُ
وَدَ ِع المْ َ ْوت َى ي َ ْد ِفنُو َن َم ْوت َا ُه ْم»”.متى  . 22:8إن
اإلرتفاع فوق املشاعر والعالقات اإلنسانية
املعطلة هي إحدي تطبيقات تلك الرهبنة .
ِ
و قد يعترض أحدكم ويقول أين “ أ َ ْكرِ ْم أَب َ َ
اك
وَأ ُ َّم َك “ ؟  .ولكن آباء الرهبنة القدامي كانوا
يتفننون كيف يُسلمون املبتدئني عمليا ً َح ْمل
الصليب  .وما فعله هذا الشيخ هو مثال
لعمق الروحانية االرثوذكسية في الرهبنة
القبطية الغير خدمية .وأنا شخصيا ً قد رأيت
سلوكا ً رهبانيا ً مشابها ً عن قرب من قديسني
رهبان قد يَعثر فيه من ال يفهم الشرح عاليه.
اإلخوة  :كان املفروض يبقى فيه أسلوب تانى
 .ما أرق كلمات املسيح للسامرية ” ألَن َّ ُه َكا َن
لَ ِك خَ ْم َ َ
س ُه َو
اج ،وَالَّ ِذي لَ ِك اآل َن لَ ْي َ
س ُة أزْوَ ٍ
ُ
زَوْ َج ِك “ .يوحنا  .18:4و للمرأة التى أمسكت
ُك .اذْ َه ِبي وَال َ
في فعل الزني قال لها ” وَال َ أَن َا أَدِين ِ
ضا “ يوحنا  .11:8العجوز  :املسيح
ط ِئي أَي ْ ً
تُخْ ِ
الذي قال لبطرس ” اذْ َه ْب َعنِّي يَا َ
ش ْي َ
طا ُن! ألَن ََّك
َّاس “ مرقس ، 33:8
هلل ِ
ال َ ت َْهت َُّم بمِ َا ِ ِ
لك ْن بمِ َا لِلن ِ
هو نفس املسيح الذي تتكلم عنه  .الروحانية
االرثوذكسية هي عميقة وعجيبة والشرح قد
يفيد إلي قليل ولكن ليعطيك الرب أن تراها
في ’ كل ‘ املسيح َ
ُمطبقَة في قديسيه حولك
ِ .من حقك يا أخي أن تقف أمام أي شئ ال
يروق في عينيك في طريق املسيح  .و لكن ال
تكن رافضا ً بل متسائالً وإلي املنتهي  ،فحتما
ستنال الفهم و إستعالن الرؤيا في حينها.
سفر يونان
أشهد أني ظللت متسائالً أمام ِ
النبي أكثر من أربعني سنة الي أن فتحه الروح
لعينيي  .إن الدخول الي أعماق اهلل هو متعة
احلياة الدنيا واألبدية  .ألم يقل الرب ” وَه ِذ ِه ِه َي
الحْ َ َيا ُة األَب َ ِدي َّ ُة :أ َ ْن ي َ ْعرِ ُف َ
وك أَن َْت اإلِل َه الحْ َ ِقي ِق َّي
َ
سلْ َت ُه “ يوحنا
س َ
يح الَّ ِذي أر ْ َ
وَ ْح َد َك وَي َ ُ
سو َع المْ َ ِ
 . 3:17اإلخوة أنا أري احلوار اإليجابي أحسن
بكثير .ال أدري ما النفع من مثل هذا احلوار

بقلم  :د .رءوف إدوارد
السلبي ،إال إثارة اجلدل  .العجوز  :أخي احلبيب
إنها ليست دعوة للسلوك باملثل  .فنحن لسنا
رهبان  .ولكن رؤية البرية والتعرف علي الرهبنة
القبطية الغير خدمية متيت شهوات اجلسد.
و سيرة الراهب احلقيقي الذي أحب املسيح
فصلب إنسانه العتيق باطنيا ً و خارجياً ،حترق
َ
زوان العالم في قلوبنا  .ونقطة أخري أنا ال أري
مايجري بيننا أنه جدل ولكنه تسليم وت َسلُم .
سك وشوك الكالم الذي يَنتُج
ّ
أما اجلدل فهو َح َ
من ظمأ الروح  ،ويُن ِتج َقلَف اللسان و تشققه
 .اإلخوة  :سامح جهلى أخى األكبر ،بالرغم
من كالم حضرتك املنمق واملرتب  .ولكنى غير
مقتنع به نهائى  .العجوز  :أنا شخصيا ً قد
تعلمت كثيرا ً مما لم أقتنع به في حينه ولكن
دارت حوله تساؤالتي  .هذا حقك بل وعالمة
سمعت جانبا ً واستمر في
صحية .فضع ما
َ
الطريق  .فسيأتي الوقت الذي فيه قد تربط
دخلك الروح
بني بعض مشاهداتك في احلياة وي ُ ِ
من خاللها إلي األعماق  .اإلخوة  :املشكلة في
االسلوب العنيف  ..خصوصيات الطرق الروحية
تحُ َترَم  ..العنف يشير إلى خلل في األساسيات
و ليس في التفاصيل  .التواضع تشبها ً برب
اجملد أساسيات  .والطرق الروحية تفاصيل  .لو
ذَ َه َبت األساسيات حتولت التفاصيل إلى وثنية
أنا آسف إذا كان املوضوع فوق درجة إستيعابي
فأنا لست راهباً .العجوز  :ال أسف  .لو ركزت
في اجلملة القادمة ميكن يتطابق رأيانا  .الرب
يسوع وضع لنا دستور وليس قانون أو شريعة.
مبادئ الدستور تطبيقها القانوني يتنوع من
بشر إلي بشر ألسباب عديدة  .التواضع و
احملبة هي كاملبادئ الدستورية التي تطبيقاتها
وأشكالها متعددة  .حضرتك ذكرت ( التواضع
تشبها ً برب اجملد )  ،يا أخي أنا مستعد بحسب
منهجك الشكلي أن أثبت لك ( زورا ً ) أن
الشيطان كان أكثر تواضعا ً من املسيح ! أنظر
إلي حواره مع الرب في التجربتني األولتني علي
اجلبل  .واحكم علي شكل وطريقة الكالم
بدون معرفة ُمس َبقة باملوضوع والشخصيات
 .فسوف حتكم باطالً بأن الرب كان قاسيا ً
في ردوده  .وبعدين  ،عنف إيه الذي تصف به
حضرتك الراهب الشيخ ! ده حتي لم ميسك
الكاهن ويطرده مثلما طرد الرب باعة احلمام
بنغم أصواتهم لزيادة أرباحهم  ،بينما هم
في محضر اهلل في هيكل اليهود  .الرهبنة
الغير خدمية هي تطبيق روحي ملبادئ أشار
الرب إليها كدستور وطبقها آباء الرهبنة
القبطية طريقا ً يمُ سك باحلق فأمسكت به
احلياة … طريقا ً يعلو فوق الكثير مما نهتز به في
العالم من شكليات احلياة وليس حقها  .إن أول
زيارة لي لدير كان دير أبو مقار في  1969ولم
يكن األب متي املسكني قد إنتقل إليه بعد .
أمضيت ثالثة أيام و رأيت آباء شيوخ قديسني
معدودين علي أصابع الكفني  .شهد مثلث
الرحمات األنبا شنودة لقداسة بعضهم في
عظة له حضرتها الحقا ً  .ولكني لم أحتمل
وطلبت الرحيل ألني تقابلت مع حق احلياة ال
مظاهرها .وكانت أكبر من طاقتي ذلك الوقت
ولكنها ترَكت عالمة في بشريتي كعالمة
يعقوب في صراعه مع اهلل  .عالمة ال تُرَي ولكن
ال تمُ َحي إلي األبد  ،ألنها عالمة احلق … أعتقد أن
هذا الكاهن قد نالها أيضا عندما زجره الراهب
الشيخ  .عقبالكم أو مبروك لكم يا أخوة .
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مدينة إسترالية تشهد أغرب سبب لألزمات املرورية في العالم
تعيش مدن كثيرة حول العالم أزمات مرور ال تنتهي،
أغلبها يعود إلى الزحام وسوء حالة الطرقات وأحيانا
إلى الفوضى وعدم احترام إشارات املرور ،لكن سائقني
في مدينة سيدني األسترالية يعانون من مشكلة من
نوع آخر رمبا ال يخطر على بال كثيرين.
ويغتنم السياح في املدينة الشهيرة فرصة زيارة
املنطقة خالل فصل اخلريف ،اللتقاط صور «ساحرة»
مع أشجار «اجلاكاراندا» وورودها األرجوانية اخلالبة ،لكن
السائقني يبدون انزعاجهم أكثر فأكثر من الضيوف.
وبحسب ما نقلت «ديلي ميل» فقد أدى إقبال السياح
على شوارع يكثر فيها شجر «اجلاكاراندا» إلى عرقلة
تامة حلركة املرور.
وقالت رئيسة مجلس محلي في شمال سيدني ،إنه بات من الصعب أن يقود الناس سياراتهم دون أن
يصيبوا أحدا ،ذلك أن السياح يقفون في وسط الطريق غير عابئني بحركة املرور.
وأضافت أن الكل يعشق الشجر وجماله ،لكن ال أحد يريد حصول أذى للسياح الزائرين على الطريق.
وتكثر الورود ذات اللون األرجواني بشكل الفت ،خالل شهري أكتوبر ونوفمبر ،في مناطق من شمال سيدني.

«نصيحة» أينشتاين تباع بأكثر
من مليون دوالر
بالرغم من أن نظرية ألبرت أينشتاين للسعادة قد تكون
نسبية ،إال أنها حققت  1.3مليون دوالر في إحدى املزادات.
ورمبا ال تكون تأمالت العالم احلائز على جائزة نوبل والتي
كتبها بخط يده مشهورة كنظريته النسبية الرائدة،
لكنها ال تزال تسلط الضوء على واحد من العقول
احلديثة العظيمة .وقالت دار «ذا وينر» للمزادات إن
أينشتاين دون هذه التأمالت باألملانية خلادم في فندق أثناء سفرة إلى اليابان عام  ،1922ألنه لم يكن لديه
نقود ملنحه إياها ،فقرر أن يعطيه نصيحة .وتقول النصيحة «احلياة الهادئة واملتواضعة جتلب سعادة
أكثر من السعي لتحقيق النجاح املمزوج باألرق املستمر .وبدأت العطاءات الثالثاء مببلغ  2000دوالر ولكن
سرعان ما تزايد املبلغ ،ولم تكشف الدار عن املشتري أو البائع.
يشار إلى أن أينشتاين فاز بجائزة نوبل في الفيزياء عن نظيرة النسبية ،وتوفي عام 1955

العثور على  3.6مليون دوالر في صناديق خضار بالبرازيل
كشفت الشرطة البرازيلية عن ضبط مبلغ نقدي قياسي بقيمة توازي  3.6ماليني دوالر مخبأ في صناديق
للخضار محملة على شاحنة.
وقد ضبطت األموال خالل دورية تفتيش روتينية بالقرب من كامبينا غرانده دو سول في جنوب البالد ،وفق
البيان الصادر عن الشرطة املرورية الفدرالية التي وصفت املضبوطات «بأكبر مبلغ نقدي» تضبطه هذه
الهيئة املكلفة مراقبة الطرقات البرازيلية.
وكانت األكياس حتوي قرابة  8ماليني ريال و 1,2مليون دوالر وهي كانت مخبأة «في صناديق فيها خضار،
مثل الثوم واخلس».
وأوقف سائق الشاحنة البالغ من العمر  55عاما الذي أكد أنه لم يكن على علم باملال املوجود فيها.
وهو روى أنه غادر ساو باولو باجتاه احلدود مع األرجنتني وباراغواي .وهذه املنطقة املعروفة ب «احلدود الثالثية»
تشكل محطة عبور رئيسية للمخدرات والسلع املقلدة.

خطاب ألحد ضحايا تيتانيك يحقق رقماً قياسياً
بيع خطاب كتبه أحد ضحايا غرق السفينة تيتانيك في مزاد
مقابل  126ألف جنيه استرليني ( 166ألف دوالر) ،ما ميثل أعلى
قيمة تدفع في خطاب كتبه أحد ركاب السفينة املنكوبة
وهذا من أحدث اخلطابات التي أعلن العثور عليها بعد غرق
تيتانيك
وكتب اخلطاب راكب الدرجة األولى ألكسندر أوسكار هولفرسن
إلى والدته على ورقة نقش في أعالها اسم تيتانيك ،ويصف في
الرسالة انطباعاته عن السفينة الضخمة ويشيد بالطعام واملوسيقى
وحسب نص اخلطاب ،قال هولفرسن ،في اليوم الذي سبق اصطدام السفينة بجبل جليد« ،إذا سارت
األمور على ما يرام سنصل نيويورك .وكان هولفرسن موظف املبيعات املولود في مينيسوتا مسافرا برفقة
زوجته ماري أليس ،التي جنت من احلادث .وعرضت عائلة هولفرسن اخلطاب في مزاد في دار مزادات (هنري
أولدريج آند صن) في بلدة ديفيزس جنوب إجنلترا
كما بيعت مفاتيح حديدية كانت تستخدم على السفينة مقابل  76ألف جنيه استرليني .وفي خطابه
يصف هولفرسون أيضا لقاءه مع أحد أشهر ركاب السفينة
ويقول «جون جاكوب أستور على منت السفينة» في إشارة لرجل األعمال وقطب العقارات األميركي،
الذي كان واحدا من أغنى أغنياء العالم في ذاك الوقت .وتابع «يبدو مثله مثل أي إنسان آخر رغم أنه ميتلك
ماليني الدوالرات .يجلسون على سطح السفينة مع باقي الركاب
وكانت تيتانيك أكبر سفينة تعمل في احمليطات ،عندما اصطدمت بجبل جليد في  14أبريل  1912في
احمليط األطلسي أثناء رحلتها من ساوث هامبتون إلى نيويورك .وقتل أكثر من  1500شخص في احلادث

بعد  30عاما ..مصر تفتح
«مقبرة اللعنات»
أعلنت وزارة اآلثار
في مصر ،فتح
مقبرة العمال
الذين شاركوا في
بناء الهرم األكبر
في اجليزة ،أمام
الزوار ،وهي اخلطوة األولى من نوعها منذ عقود.
وكانت آخر مرة فتحت فيها األبواب لزيارة املقبرة،
قبل نحو  30عاما مضت ،أي منذ اكتشاف الرفات،
وجرى االفتتاح مجددا بعد القيام بأعمال ترميم
وتطوير .ويعود تاريخ املنطقة األثرية إلى  4500عام
وتقع في اجلبل القبلي ،على مقربة من اجلبل القبلي،
وفق ما نقلت «ديلي ميل» .وعمل خبراء بتعاون مع
وزارة اآلثار املصرية ،على ترميم وتأهيل املوقع األثري،
في إطار برنامج يسعى إلى فتح املزيد من املواقع
املماثلة أمام الزوار ألجل دعم السياحة.
الطريف أن علماء آثار يعتقدون أن املشرف على
العمل باملقبرة قد وزع داخلها «اللعنات» حلماية
املوتى من لصوص املقابر .وفي أحد كتبه يقول عالم
اآلثار الشهير زاهي حواس إن مقابر بناة الهرم األكبر
في اجليزة احتوت على التحذير التالي« :كل الناس
الذين يدخلون هذا القبر وميارسون شرا ،ويقومون
بتدميره ،ستكون التماسيح ضدهم في املاء،
والثعابني ضدهم على األرض».

عالــم بال حـــدود

ملجأ لضحايا العنف األسري
من «الرجال» في تكساس
األميريكية
افتتحت منظمة في والية تكساس األميريكية
ما يعتقد أنه امللجأ الثاني في الواليات املتحدة
اخملصص حصريا لضحايا العنف األسري من
«الرجال .يأتي ذلك في حني قال مدافعون عن
حقوق الضحايا إن مزيدا من الرجال يسعون إلى
احلصول على مساعدة وسط وجهات نظر متغيرة
بشأن الضحايا الذكور .وكانت منظمة «فاميلي
بليس» ،أو «مكان األسرة» ،تأوي ضحايا رجاال في
فنادق قبل افتتاح امللجأ الذي يضم  21سريرا .غير
أن املديرة التنفيذية للمنظمة بايج فلينك قالت
إن األمر أصبح مكلفا ولم يكن اإلجراء املثالي
لكي يحصل الضحايا على دعم
وأُفتتح أول ملجأ أميركي مخصص للرجال قبل
عامني في مدينة باتسفيل في والية أركانسو
ويتزايد عدد الضحايا الرجال الذين يهاتفون
«اخلط الساخن األسري الوطني» ومشروعه الذي
يركز على الشباب
وقالت الناطقة باسم اخلط الساخن كاميكا
كروفورد إن قرابة  12ألف رجل هاتفوا اخلط العام
املاضي ،ما ميثل زهاء ضعف الضحايا املسجلني
منذ عام 2010

«مسبح الشيطان» ..أخطر وجهة سياحية في العالم
يسافر اإلنسان حتى يكتشف مناطق ومعالم جديدة ،كما يرغب في جتربة أشياء لم يجربها من قبل،
لهذا السبب يختار عدد كبير من املسافرين «مسبح الشيطان .ويتم افتتاح «مسبح الشيطان» سنويا
خالل موسم اجلفاف عند شالالت فيكتوريا في زامبيا .ويرتفع الشالل على طول  100متر ،مما يجعله من
أكبر الشالالت في العالم .ومن منتصف أغسطس إلى منتصف يناير ،يقلل موسم اجلفاف من مستويات
املياه إلنشاء بركة الصخور ،وهو ما يعطي جمالية ومنظرا خاصا للمكان .وأطلق عليه هذا االسم اخمليف
«مسبح الشيطان» لكونه يطل على منظر رهيب ،إذ يرتفع بنحو  110أمتار عن سطح البحر
وتستقبل هذه املنطقة وهي من أخطر الوجهات السياحية في العالم محبي اﻹثارة واملتعة ،الذين ال
يخشون الغرق .ولقي عدد البأس به من األشخاص حتفهم في هذا املسبح خالل استحمامهم

املقعد الذي تختاره في الطائرة يكشف شخصيتك
هل فكرت يوما ملاذا يختار البعض اجللوس في مقعد النافذة أو مقعد
املرر في الطائرة؟ خبراء نفسيون أجابوا عن هذا السؤال مؤكدين أن
اختيار املقعد يعكس طبيعة الشخصية .تقول الطبيبة النفسية
بيكي سبيلمان إن الركاب الذين يفضلون مقاعد النافذة يرغبون
في السيطرة وإخضاع رغبات اآلخرين لسيطرتهم ،وفق ما أوردت
صحيفة «تلغراف» البريطانية السبت ,وتضيف سبيلمان أن ركاب
مقعد النافدة سريعي الغضب وأكثر ميال إلى االنعزال ،ولفتت أن
اختيار هذا املكان يعكس أنانية مفرطة واهتماما أقل باألخرين ,وفي املقابل ،تقول الطبيبة النفسية
إن ركاب مقاعد املمر يظهرون انفتاحا على اآلخرين ومراعاة لهم وأقل أنانية من ركاب مقاعد النافذة.
وأظهرت دراسة أجرتها شركة إكس بيديا املتخصصة في الرحالت أن  55في املئة من الزبائن يفضلون
مقعد النافذة ،في مقابل  45يفضلون مقعد املمر ,وأضافت الدراسة أن  34في املئة من «أصحاب مقاعد
النافذة» مستعدين لدفع مبالغ إضافية لضمان مقاعدهم

ماكدونالدز تعلن عن دجاج «مبواصفات جديدة»
قالت شركة ماكدونالدز ،إنها ستطلب من املوردين إتباع معايير جديدة لتربية وذبح الدجاج الذي يقدم
في مطاعمها ،وهى أحدث التغييرات التي تتعلق ببنود قائمة الطعام الشعبية.
وقال ناشطون في مجال احليوان إن هذه التوصيات ال ترقى إلى التعهدات التي أعلنتها مطاعم أخرى مثل
برغر كينغ وسلسلة سوبوايو ،أخفقت في معاجلة األمر األساسي الذين يهمهم بشأن إنتاج الدجاج،
وهو تربية الطيور لتنمو سريعا إلى أحجام كبيرة ,ومبوجب إرشادات ماكدونالدز احملدثة ،ينبغي على
موردين مثل تايسون فودز و كارغيل االمتثال بحلول عام  2024مع القواعد التي متلي كمية وسطوع
الضوء في أماكن تربية الدجاج واتخاذ خطوات أخرى لتحسني رعاية احليوان .كما تعهدت ماكدونالدز،
وهي أكبر سلسلة مطاعم في العالم من حيث اإليرادات ،بإجراء جتارب مع املوردين لقياس مدى رعاية
مختلف سالالت الدجاج ,وأصبحت معاملة احليوانات في السلسلة الغذائية ذات أهمية متزايدة لبعض
املستهلكني في السنوات األخيرة ،إذ أصدرت جماعات رعاية احليوان مقاطع فيديو سرية تظهر اإلساءة
في منشآت أميركية مبا في ذلك املرتبطة بتايسون ،وفق ما نقلت «رويترز
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“Discovering Heaven”
The scientists at Exedor Laboratories got the strangest assignment they ever saw one day in October. The company
specialized in using scientific research to find out the big
mysteries of the universe and they had done very well
in the last few years. The project they received that day
though was the strangest of them all and the customer who
ordered the research was very mysterious.
Hector, the lead scientist read the assignment to his research
team. All of the scientists put down their microscopes and
their special glasses for examining things that need to be
examined and buttoned up their white coats to listen.
“This assignment will be the most difficult of all we have
done, gentleman.” Hector said in a slight German accent.
“We are to research the existence of Heaven. We are to
gather information from every source, every religion all
around the world and prove scientifically that Heaven exists and then provide to our customers details of what it will
be like and how to get there.”
Well, the staff was pretty confused by their assignment but
they got right on it. Before long, they were fanning out into
the libraries and around the world to find proof of the existence of Heaven. Georgiou found that the Heaven called
Nirvana is not really a place at all but an afterlife where you
stop existing and get absorbed into a “great nothingness.”
“That won’t do Georgiou. We would have to prove that this
‘Great Nothingness’ exists and how to get there. Besides
that sounds more like a recipe for chicken soup than heaven.” Hector responded sarcastically. The big religions all
seemed to have similar results where the followers worked
for all their lives really hard or over several lives only to
get sucked up into some nothingness that had no location
and no witness that this place really existed. Then came the
silly ones.
“Here is one where after you die, you go to a large roller
rink where you play roller dodge ball for eternity.” Philippe
reported.
“Here is one where you get your own planet and you get to
have hundreds of wives and you become a god yourself.”
Sydney read from his clipboard. “Hector I don’t know
about this one. I can’t keep up with the wife I have, hundreds just seems silly.” He concluded and Hector agreed.
“Here is one where you where mouse ears and go on rides
for eternity.” Reported Reginald.
“That’s not heaven, that’s Disneyland!” Hector objected.
Gentlemen, these are all really dopey heavens. I want
something we can verify, something that is worthy of a
persons eternal soul. Something that doesn’t sound like a
comic book. Find me a heaven that can be verified with
witnesses.” And he sent his scientists out for another month
of research. Finally, they gathered for their final reports and
it didn’t go much better. Scientist after scientist presented
their report but there was no proof.
“We have to have a witness, someone who has been to
heaven and came back to give us the details. Does anybody
have such a heaven?”
“I do.” The shy voice from the back. It was Lucy, the
daughter of Reginald who was only in the fifth grade. She
wasn’t even a scientist but Hector was desperate.
“Then share your findings with the scientific community
Lucy, come speak into the microphone.” The little girl
walked to the front carrying a mysterious looking book in

Happy
birthday
Bella

Kids & Youth

Saturday, November 18th, 2017 - Issue (101)

her hands. Then she spoke.
“It’s all in this book. It’s an ancient book of writings and
listen to this. ’Nobody can tell you about heaven except
someone who has been there and returned again to take you
there.”
“EXACTLY!” Hector shouted with excitement. “Read
more little girl.”
“Ok” said Lucy and she read “In my Father’s house are
many mansions: if it were not so, I would have told you.
I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a
place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also. And whither I
go ye know, and the way ye know.” Lucy finished reading.
“Who said these words? This person is the witness of what
Heaven is like that we need!.” Hector said frantically.
“It’s Jesus.” Lucy answered holding up the book. “And the
book is the Bible that everybody has in their houses. Jesus
came down from heaven to take us there. He tells us all
about it. Listen to how it will be:” she said and then she
opened the book to read again.
“And I saw a new heaven and a new earth: for the first
heaven and the first earth were passed away; and there
was no more sea. And I saw the holy city, New Jerusalem,
coming down from God out of heaven, prepared as a bride
adorned for her husband. And God shall wipe away all tears
from their eyes; and there shall be no more death, neither
sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain.
And it had a wall great and high, and had twelve gates, and
at the gates twelve angels, and names written there. And the
foundations of the wall of the city were garnished with all
manner of precious stones. The first foundation was jasper;
the second, sapphire; the third, a chalcedony; the fourth, an
emerald; and the city had no need of the sun, neither of the
moon, to shine in it: for the glory of God did lighten it, and
the Lamb is the light thereof. And the gates of it shall not be
shut at all by day: for there shall be no night there.”
“This is the proof we all need.” Hector prepared. This little
girl has brought the evidence that everyone needs to know
that there is a heaven, what it looks like and that there is a
witness and how to get there. Wait a minute, how do we get
there Lucy?” Hector asked.
“You accept Jesus into your heart and you become a new
creature and then when everybody is ready, Jesus will come
back and take us all there himself and we will have new
bodies and never get sick or die or be sad ever again, forever and ever and ever.” Lucy answered confidently.
“Hector, I vote that we all go to the lab and have Lucy show
us how to get Jesus in our hearts so we can go to Heaven
for more research.” Philippe moved and all the scientists
cheered for joy at the suggestion.
And Lucy did just that. She took them to the chapel instead
of the lab but one by one each scientist came to know Jesus
and became a new creature and they prepared their report
that pointed to the one place we all have but so many of
us never look, the Bible with the roadmap and proof that
there is a Heaven and that God has a plan for us to live
there forever.
But in keeping with his promise we are looking forward to
a new heaven and a new earth, the home of righteousness.
[2 Peter 3:13]

Fun Dog Facts for Kids
Enjoy these fun dog facts that deliver a variety of information about interesting breeds,
puppies, guide dogs such as Labradors and
much more. As the famous saying goes,
dogs are man’s best friend. Whether it’s as
reliable workers, family pets or loyal companions, dogs are wonderful domestic animals that offer a number of qualities that are
put to good use by humans.
• In total there is said to be around 400 million dogs in the world.
• The domestic dog has been one of the most popular working and companion
animals throughout human history.
• Dogs perform many useful tasks for humans including hunting, farm work and
security as well as assisting those with disabilities such as the blind.
• Although experts often disagree, there is scientific evidence which shows that
the domestication of dogs could have occurred more than 15,000 years ago.
• There are hundreds of different breeds of dogs.
• Examples of these breeds include: Bulldog, German Shepherd, Collie, Golden
Retriever, St Bernard, Greyhound, Bloodhound, Chihuahua, Labrador, Great
Dane, Rottweiler, Boxer and Cocker Spaniel.
• The most popular breed of dog in the world by registered ownership is the
Labrador. With their gentle nature, obedience, intelligence and near limitless
energy, Labradors make for excellent family pets and reliable workers. They
often assist police and are a common choice as guide dogs.
• Dogs have formed such a strong bond as pets, workers and companions to
humans that they have earned the nickname “man’s best friend”.
• Humans help train various dog breeds to enter in competitions such as breed
shows, agility and obedience contests, racing and sled pulling.
• Dog have superior hearing than humans, capable of hearing sounds at four
times the distance.
• Dogs have a remarkable sense of smell, they are capable of differentiating
odors in concentrations nearly 100 million times lower than humans can.
• The average life span for a dog is around 10 to 14 years.
• Those involved in dog breeding refer to males as ‘dogs’, females as ‘bitches’,
dogs younger than a year old as ‘puppies’ and a group of offspring as a ‘litter’.
• Domestic dogs are omnivores, they feed on a variety of foods including grains,
vegetables and meats.

RIDDLE TIME
One day, the police found a man dead
inside a hut. In his left hand, he›s
holding a gun. In his right hand, he
has a recording. When the recording is played, the police hear the man
talking about how horrible life is and
how he wants it to end. The recording ends with a gunshot. The police
are about to call it a suicide until
you point out a very important clue.
What is it?
Answer for last issue:
The kid filled a glass of water and
held it over his head for 10 minutes.

Happy
birthday
Mikey

By:
Philo Girgis
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IS IT POSSIBLE TO GROW WITHOUT BEING CHALLENGED?
Is it possible to grow if you’re
Christian.
never challenged?
(told ya you wouldn’t like that
Think before you answer. Is it
part)
possible to become stronger if
Being a Christian means to be a
your muscles are never chalFOLLOWER of Jesus Christ –
lenged? Is it possible to become
someone who “follows” in His
smarter if your mind is never
footsteps. Our Master didn’t
challenged? Is it possible to run
live an easy, pain-free, problemfarther if your physical condifree life – so why do we think
Father Anthony Messeh we, His followers, should?
tioning is never challenged?
Is it possible to grow if you’re
How could my life be easy if the
never challenged? The undenilife of the One whom I claim to
able answer is NO.
follow was never easy? In fact, I would arWhether it’s physical strength or intellectual gue that the one guarantee as a Christian/folprowess or long distance running, I will nev- lower of Jesus is this:
er grow unless I challenge myself and push “In the world you will have tribulation.”
myself beyond my current capability – aka, (John 16:33)
“what I can handle.”
Those who are familiar with the passage
All agree so far? (Here comes the part you will quickly point out that I left off the secprobably won’t like.)
ond half of the verse – the part where Jesus
The same holds true spiritually. You will says “be of good cheer, I have overcome the
not grow spiritually unless you are chal- world.” I intentionally left that part out belenged. Like your physical muscles, your cause – while no less true than the first half of
“faith muscles” – which are the backbone of the verse about tribulations – I have discovyour spiritual life – will never get stronger ered that most Christians only consider the
without some type of stress or tension that second half and not the first!
causes them to work harder than they’re used Yes Jesus promised to overcome the world;
to working.
but HE ALSO PROMISED THAT WE
That isn’t theology or spirituality; that’s just WILL HAVE TRIBULATIONS IN THE
how life works.
VERY SAME WORLD.
And because ultimately God’s goal for us is You can’t take half of the Bible’s promises
to grow spiritually (and that’s what you say – the fun ones about overcoming the world,
is YOUR goal as well), then challenges or and “peace which surpasses all understandtrials are a REQUIREMENT in the life of a ing”, and “an abundant life”, etc. – without

taking the other half which promises that life
won’t be easy and there will be trials.
St. Peter – one of the closest FOLLOWERS
of Jesus said it this way:
“Beloved, do not think it strange concerning
the fiery trial which is to try you, as though
some strange thing happened to you.” 1 Peter 4:12
I’ve discovered that there are three options
in life for the followers of Christ. Either you
are:
a) In the middle of a trial now
b) Have just come out of a trial
c) Are preparing to enter a trial
That’s it. Those are the three options. Either you’re in tough time… just coming out
a tough time… or preparing to enter a tough
time. (How’s that for “feel good Christianity”?)
I’m not saying that God wants us to be miserable and always suffering on this earth. Never! No way in a million years am I saying
that! But what I’m saying is that trials and
difficulties are part of life.  You can’t escape
them.
You can’t protect all your loved ones from
cancer and death. You can’t control who gets
laid off and who doesn’t. You can’t sign up
for a problem-free or “headache-free” family. You can’t escape trials and tough times
because they are part of this fallen world.
You simply can’t.
But what I want you to know is this: THAT
ISN’T THE GOAL. The goal isn’t to avoid

the problems; the goal is to grow from them.
Think back to the lifting weights example.
The goal isn’t to lift only the weights that I
am able to lift. That’s a waste of time. The
goal is to challenge myself to lift something that I am currently UNABLE to lift
– something that is too hard and too heavy.
The stress caused by that “more than I can
handle” lifting is what ultimately causes my
muscles to grow bigger and stronger, thereby
allowing me to lift MORE WEIGHT down
the road.
You see how that works? Nothing gets stronger without being challenged. It’s true in every area of life – including spiritually.
So stop looking for a pain-free and problemfree life. Stop being surprised by trials as
though they should be foreign to your life as
a follower of Jesus. Nothing could be further
from the truth – as David the Prophet said:
“Many are the afflictions of the righteous,
but the Lord delivers him out of them all.”
(Psalm 34:19)
Yes we will have trials, but our God is big
enough and great enough to use those trials
for our benefit and for our growth.   So instead of resisting the trials, we need to learn
how to GROW from them. How do we do
that?
That’ll be today’s topic on my weekly scope.
Join me at 12:30 pm EST today and I’ll share
my thoughts on the subject and also answer
any questions that you might have as well.

Government is Failing Canadians
with Record High Taxes
Column by:
Bob Saroya, MP
Friends,
Halfway through their four year
mandate, the Liberals have little to
celebrate and much to answer for.
Markham families are paying higher
taxes under this Prime Minister, and
his policies are making it increasingly difficult for hardworking Canadians to make ends meet. In addition,
serious questions are being asked
about the government’s ethical conduct.
Here is what we know so far:
- Prime Minister Trudeau attempted
to slam small business with a 73%
tax while his own numbered companies would have not been effected
-   Minister Morneau has been fined
for failing to disclose his directorship in a corporation that owns his
French villa and its value
- Ministers Morneau and WilsonRaybould indirectly hold controlled
assets and do not have a blind trust
- Top Liberal insiders have been
avoiding paying taxes via offshore
trusts
It really is no surprise the government is hiking your taxes considering they have blown right past their

promise of $10 billion deficits a year.
As the fall economic update indicates
it’s clear the Liberals are spending
double of what they promised.
Just a reminder of the taxes the Liberals are implementing or have attempted to in the past 2 years:
• A 73% tax on small business investment income
• Clawed back the disability tax
credit for diabetics and placed their
disability savings plan in limbo
• Tax on health and dental benefits
• Tax on employee discounts
•A carbon tax making natural gas
bills, hydro bills, gas prices and consumer goods more expensive
• Froze the small business tax rate
• Reduced the TFSA contribution by
$4500 a year
• Removed the tax exempt status for
soldiers fighting overseas
• Cut tax credits for: public transit,
children’s fitness, children’s arts,
education and textbooks, small business
• Tax on Netflix
I will continue to stand by hardworking families and fight this out of
touch Liberal government.
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Why is this Patient
NON-COMPLIANT?!

Actions speak louder than words
By Costas Menegakis, Former MP Richmond Hill

By:
What does it mean when we say that a patient
is ‘non-compliant’ with his or her treatment
plan? Usually, this refers to the fact that they
are not following what they should be doing
to manage their health conditions. Of course,
we can see how frustrating this can be for
healthcare professionals to deal with. After
all, how can we make patients better if they
aren’t even doing what they should be?!
The issue, however, is much deeper than what
appears on the surface. The key to working
with a patient who is seemingly ‘non-compliant’ is to actually reframe the situation - and
to understand that ‘non-compliance’ needs to
be explored.
First, let’s consider the fact that ‘non-compliance’ means that the patient is not doing what
we told them to. Well, this alone is problematic! Patients need to be at the CENTRE of
our care.
Therefore, if we prescribe them a treatment
(this could be a medication, a lifestyle change,
etc.), and they are not motivated or convinced
to change or implement the intervention, they
simply will not do it. To a healthcare worker,
this may seem like noncompliance. But really, perhaps the patient did not understand
the plan properly. Or maybe there are barriers that are preventing them from following
the advice, such as financial issues, lack of
motivation, no social support, underlying
medical or psychiatric issues, etc. If we don’t
explore these further, we will simply mislabel
patients as being noncompliant - and then no
one benefits.
Another thing to remember is that noncompliance can stem from frustration or previous experiences. Let’s say your patient needs

to start a certain medication, but they have
heard from others that this pill gives them so
many side effects and trouble. Are they likely
to take it? Probably not. Or what if the patient previously tried something similar and
it did not work, and now they have lost hope.
Again, we may immediately brush this off as
being noncompliant. But without exploring
these issues with patients, we will never be
able to understand their experiences, opinions, and values. Thus, we will never be able
to provide truly effective, safe, and compassionate patient care.
At the same time, patients need to be open
with their physicians. It is important for patients to let their doctors, nurses, etc. know
WHY they are hesitant to follow their treatment plan, including any challenges that they
are experiencing. This can be hard, as patients may feel embarrassed, they might not
‘want to talk about their problems’, or they
might feel that this is not ‘important’. However, open communication between patients
and their healthcare providers is CRITICAL!
It is only through these discussions that we
can formulate a plan that works best for our
individual, unique patients.
So, in theory, the term noncompliance really
shouldn’t even be used. It is not that the patient is ‘not compliant’, as this indicates that
the healthcare provider alone is dictating
what treatments should be followed; in reality, the regime is decided upon and discussed
between the patient AND the healthcare
team. Furthermore, noncompliance indicates
an underlying issue of some sort, and needs
to be explored further to determine what the
TRUE factors are. Finally, open communication, honesty, and respect are the only ways
through which therapeutic relationships can
be established between patients and their providers, and through this, we can ensure that
our interventions are patient-cantered and
lead to positive health outcomes - a benefit
for patients and their physicians!

The Trudeau Liberal’s woes continue.
Indeed, there are too many to mention
in just one article! Suffice it is to say,
nearly every day another news report
or headline confirms that this government is sorely out of touch with Canadians. The last two weeks saw incomprehensible attacks on everyday
people. Starting with small business
owners, family farmers and doctors,
the Liberal government has most recently targeted veterans, the disabled,
diabetics and low income earners by
reducing benefits or increasing taxes.
No other government in Canada’s
history has persecuted so many of its
most vulnerable citizens. This was a
Liberal Party who was elected on a
commitment to champion ‘the middle
class’ and it is shocking to see how arrogant they have become in just two
years.
Adding insult to injury is the recent
release of the Paradise Papers, a data
dump of over 13 million electronic
files containing details of the tax
structures of wealthy individuals and
corporations.
Among the 3,000 Canadians named in
the papers are businessmen Stephen
Bronfman and Leo Kolber. Both used
a $60 million trust based in the Cayman Islands to avoid paying Canadian
taxes. Why is this significant? Bronfman happens to be a close friend of
Justin Trudeau and the Liberal party’s
fundraising chair for the last federal
election. Kolber is an ex Liberal sena-

tor with strong ties to Bronfman.
Furthermore, both Trudeau and his
most powerful minister, Finance Minister Morneau is under investigation
by the ethics commissioner. Rules are
for others it seems, not for them.
It appears that the $277,000 in speaking fees Justin Trudeau charged nonprofits and community organizations
when he was first elected as an MP
was a harbinger of things to come.
Even Liberal supporters are beginning
to see that the Trudeau regime is only
interested in helping themselves and
their wealthy friends.
Contrast this behaviour with that of
former Prime Minister Stephen Harper who set an example by slashing his
own pension. He showed leadership
by taking some of the glitter off of
MP pensions and more significantly,
making changes to the Prime Minister’s pension retroactive to the day the
Conservatives were first elected as the
Government of Canada in 2007. He
reduced his own pension by more than
half, personally costing him (and on
the flip side, saving taxpayers) over a
million dollars.
The old saying that actions speak
louder than words could not ring any
truer when it comes to this government.
Costas Menegakis is the Former
Member of Parliament for Richmond
Hill and Parliamentary Secretary to
the Minister of Citizenship & Immigration.

