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متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
تخفيضات خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
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Tel: 905.868.8000
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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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الأب فران�سي�س والأنبا مكاريو�س

يف القرن الثالث ع�شر� ،أراد الأب الكاثوليكي «فران�سي�س اال�سيزي»
�أن ّ
يتذكر الطفل الذي ولد يف مذود مبدينة بيت حلم ،و�أن يعي�ش ب�شكل
ح�سي املعاناة التي قا�ساها املولود اجلديد «ي�سوع» يف ظروف ينق�صها
ّ
كل ما هو �ضروري ،علي �سرير من تنب بني احليوانات .ولكي يح ِّقق
رجل يف قرية كريت�شو الفرن�سية �أن ُيعريه
فران�سي�س رغبته ،طلب من ٍ
مغارته مع حمار وثور ليقيم بها �صلوات ليلة عيد امليالد .ويف تلك
الليلة توافد �سكان القرية �إىل ذلك املكان حاملني ال�شموع وامل�شاعل،
و�أقيمت هناك �صلوات القدا�س الإلهي .وبعد �أن قر�أ الأب فران�سي�س
الإجنيل املقد�س� ،ألقى على احل�ضور عظة عن ذلك امللك الفقري الذي
مل يكن له �أن ي�سند ر�أ�سه والذي ولد مبدينة فقرية مثل «بيت حلم».
وي�صف امل�ؤرخني هذا امل�شهد �أن هذا القدا�س كان «�إفخار�ستي ًا» فعلي ًا
 ،وتلك املغارة املُعدمه كانت «مذود ًا» حقيقي ًا.
ويف القرن احلادي والع�شرين �أراد �أ�سقف قبطي �أرثوذوك�سي �أن
يعي�ش �أجواء املذود احلقيقية ،لأنه حيثما وجد املذود الفقري �سيوجد
الطفل ي�سوع املت�ضع ،ففي ليلة عيد امليالد هذا العام مل يحتفل نيافة
الأنبا مكاريو�س �أ�سقف عام املنيا و�أبوقرقا�ص بالعيد يف مطرانية املنيا
ُمف�ض ً
ال الإحتفال وال�صالة مع كاهن واحد ببيت �صغري من الطوب
الني م�ساحته  40مرت ًا مربع ًا - ،ي�سمح الأمن فيه بال�صالة للأقباط
بد ًال من الت�صريح لهم ببناء كني�سة  -وال نعلم ماذا كانت العظة ليلتها
فالأمر نف�سه عظة.

ابرام مقار

و�إذا كان م�شهد الأب «فران�سي�س» التقطه
التاريخ ،فقد التقطت مواقع التوا�صل
الإجتماعي م�شهد الأنبا مكاريو�س بني
الب�سطاء وانت�شرت �صور ذلك القدا�س كالنار
يف اله�شيم ومعها كل عبارات الأعجاب
وخا�صة بني ال�شباب .ويبدو �أن القم�ص كريل�س الربامو�سي  -الأنبا
مكاريو�س قبل ر�سامته �أ�سقف ًا  -والذي جذب الكثري من ال�شباب
للكني�سة وللرهبنة يف ثمانينيات وت�سعينيات القرن املا�ضي حينما
كان م�شرف ًا علي بيت اخللوة بدير الربامو�س ،يبدو �أنه يقوم بنف�س
الدور بطريقة خمتلفة حينما �أعطي املثل لأبنائه ال�شبان ،فكان مث ً
ال
حي ًا دون عبارات �أو و�صايا �أو بالغة احلديث .ال�شباب الذي �أ�صبح مير
بحالة من الفتور ال تخط�أها العني باحث ًا عن القدوة ومن يقدم له املثل
بنف�سه ولي�س بكلماته� .إن امل�سيح حينما �أر�سل تالميذه للعامل مل
ير�سلهم كقادة وزعماء بل �أر�سلهم نور للعامل ،فحينما وجدت الظلمة
كانوا النور وحينما وجد الباطل كانوا احلق ،وحينما بحث الأخرين
عن املجد والعظمة عا�شوا هم بني الب�سطاء واملعوزين واملحتاجني
واملت�أملني .وما �أحوج العامل املادي امللئ باالكاذيب واملظهر دون
اجلوهر �إيل م�شاعل �أمثال الأنبا مكاريو�س والبابا فران�سي�س والأم تريزا
والأم لليان ترا�شر وغريهم� .أن الأنبا مكاريو�س �أ�صبح حالة تنطق حب ًا
وحق ًا  ،وراعي ت�شتم منه رائحة اخلراف.

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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هل ن�ستحق ُحرية التعبري؟

يُعلن اإلنسان عن رغبته في التعبير عن ذاته بصرخة
احتجاجه األولى على مواجهة عامله اجلديد بعد
خروجه من رحم والدته ،ومع ازدياد احتياجاته اجلسدية
والنفسية والعاطفية تزداد تلك الرغبة وتتطور
باشرة في ُمطالبتها
أشكالها ،تبدأ
واضحة و ُم ِ
ِ
بالغذاء والدفء واحلماية ،ثم جتد نفسها ُمضط ّرة
الرتداء أق ِنعة ُمالئمة لتمرير رغباتها ومطالبها في
صورة يعتبرها جُ
املتمع «مقبولة» بعد جتاوزه مرحلة
بوصف أقرب إلى الدقة :بعد جتاوزه
الطفولة ،أو
ٍ
مرحلة «البرمجة» و»التدجني» التي جتعل منه فردًا
صاحلًا لالتساق مع املنظومة جُ
املتمعية دون إرباك
ُ
كبير ألنساقها املُتعارف عليها وأمناطها املعتادة ،لكن
«اإلشباع الغريزي» وحده ال يكفي ،هذا إن ُوجد كامالً
شبع حقا ،أما اإلشباع النفسي والعاطفي
إلى ح ٍد ُم ٍ
فيندر اكتماله ،لذا تبقى حاجة داخل ّية ُملحة في
وجدان اإلنسان للتعبير عن املشاعر واالنفعاالت
سوا ًء كان هذا التعبير حقيق ًيا صاد ًقا ،يُظهر ما
شبيها بـ «جعجعة»
يُبطنه دون ُمخاتلة ،أو كان
ً
حتاول لفت اهتمام اآلخرين إلى قضايا ظاهريَّة بينما
تخفي بني طياتها استياءا ً من أوجاع سر ّية أخرى ،إننا
كبشر «نحترق من أجل أن تكون لنا آراء ،ويكون لنا
حق تغييرها» كما يقول الفيلسوف واألديب األملاني
فريدرك نيتشه ،لذا تكون احلاجة حلُرية التعبير أقرب
إلى احلاجة للتنفس ،ورمبا ميكننا أن نطلق عليها
ُمسمى «تنفس الروح» ،ودون تلك الفسحة من
األكسجني متمثلة بـ»احلُرية» تبدأ مرحلة االختناق،
ثم تأتي «غريزة البقاء» لتؤدي دورها مشعلة نيران
الثورة بعد أن تتجاوز قدرة الكائن البشري على
التحمل مداها.
لطاملا كان الناس ومازالوا في عاملنا الناطق باللغة
بـ»حرية التعبير» ،لكن السؤال الذي
العربية يُطالبون ُ
بدأ يطرح نفسه بإحلاح بعد أن فتحت مواقع التواصل
االجتماعي اإللكتروني أبوابها على مصاريعها الحتواء
كل رأي وكل فكرة و ُمعتقد« :هل نح ُن ُمستحقون
حقًا حرية التعبير؟ هل نحن بحجم تلك املسؤولية،
سالح مازلنا غير مؤهلني إلمساكه بأيدينا؟»..
أم أنها
ٌ
ويكفي أن نتابع مستوى احلوار الدامي بني ُسكان تلك
البيئة االفتراضية لنكتشف اجلواب ،وإذا ُكنا واقعيني
وصادقني مع ذواتنا فسنعترف به ألنفسنا بشفافية
رغم تنهيدة األسى واألسف ،أما إذا ُكنا ممن يعيشون
في كهف «اإلنكار» األزلي للحقيقة فسنُعاند ونُكابر
ونشجب ونرفض كاملُعتاد ،وفي كلتا احلالني تبقى
احلقيقة واحدة.
ُحرية التعبير للفرد تتطلب – باملُقابلُ -مجتم ًعا

انسان ًيا واع ًيا بأهمية
تلك احلُرية وبقيمتها،
ُمستع ًدا لإلنصات،
والتفا ُهم ،واإلقناع،
بهدوء
واالقتناع
وموضوع َّية تخلو من
آثار غريزة ال ُعنف ،بينما
مجتمعاتنا – مبعظمها
وليس جميعها -مازال
الفرد فيها يعيش حربًا
داخلية خفية
فهومعيريدذاتهأن زينب علي البحراني-
ومع اآلخر،
السعودية
يكون على حق حتى
في دفاعه عن الباطل،
ويُريد أن ينتصر حتى لو
كانت قضيته مهزومة من كل اجلهات ،ويُريد أن يُطلق
سبابه وشتائمه وكل قاموس ألفاظه البذيئة دون
حساب.
وبدال ً من أن تكون ُحرية التعبير جسرًا وديًا للتواصل
مع اآلخر وتبادل األفكار واخلبرات معه؛ تغدو ً
خطا
ً
شائكا مزرو ًعا باأللغام والقنابل العشوائية! ولعل
من أشجع اآلراء اجلريئة التي سمعتها وقرأتها
بهذا الصدد كان رأي الفيلسوف والروائي اإليطالي
املتميز أمبرتو إيكو حني قال« :إن أدوات مثل «تويتر»
و»فيسبوك» متنح حق الكالم لفيالق من احلمقى ،ممن
كانوا يتكلمون في البارات فقط بعد تناول كأس من
النبيذ ،دون أن يتسببوا بأي ضررٍ لل ُمجتمع ،وكان يتم
إسكاتهم فورًا ،أما اآلن؛ فإن لهم احلق بالكالم مثلهم
مثل من يحمل جائزة نوبل ..إنه غزو البلهاء!».
استحقاقنا ُحرية التعبير يجب أن يكون محدودًا
«حرية التخريب»،
باحلدود التي ال يتجاوزها إلى ُ
لكننا مازلنا في املرحلة التي تتحكم بها التقلبات
الهرمونية لـ»سيكولوجية اجلماهير» ،فما أن ينطق
شخص بكلمة أو يكتبها حتى يُشمر أي عدو
مجهول عن مخالب عداوته ،ويقلب معاني الكلمات
رأسا على عقب ،ويحشر بني ّ
فكيها أطنان ًا من سوء
ً
لشخص
اإلساءة
تستهدف
أنها
ا
م
زاع
الظنون
ً
ٍ
أو جماعة كي يستعدي اآلخرين ضده في سبيل
إشباع أحقاده الشخصية الدفينة ،وسرعان ما
تتبعه جحافل املشاركني في هذا األذى راكبني موجة
التسلية بتلك الثرثرة دون وعي مبدى اخلطر الذي تؤدي
«حرية التعبير» الذي
إليه ،ودون إدراك إلى أنهم بسالح ُ
شخص آخر ال ذنب
«حرية تعبير»
ميلكونه؛ يُحاربون ُ
ٍ
خالصا لهم وحدهم!
له إال ممُ ارسة ما يعتبرونه حقا
ً
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�أزمة عميقة يف العالقات امل�صرية
ال�سودانية ب�سبب النيل
مونتريال – عبد املسيح يوسف
تفجرت على السطح خالل األيام األخيرة ،أزمة
حادة بني القاهرة واخلرطوم ،وقامت السودان مؤخرا
باستدعاء سفيرها للتشاور ،وسبق هذا التشاور
مجموعة من التطورات ،تكشف مدى تطور
السودان صراحة وبصورة مباشرة حتت رئاسة حسن
البشير ضد مصلحة األمن القومي املصري.
وقد كانت البداية احلقيقية في محاوالت السودان
ضرب األمن القومي املائي ،بالتنسيق مع أديس
أبابا فيما يتعلق ببناء سد النهضة وحصص
املياه ،وكثيرا ما كانت تعلن اخلرطوم على املأل
أنها مع مصلحة مصر واحلفاظ على حصتها
املقدرة بحوالي  55مليار متر مكعب ،إال أن خبايا
األمر تكشف عن تنسيق سوداني أثيوبي لإلضرار
باملصلحة املصرية ،وسرعة االنتهاء من بناء سد
النهضة حتى لو كان على حساب تقليل حصة
مصر من املياه ،ووضع مصر أمام األمر الواقع ،بعد
االنتهاء من بناء السد.
لم يتوقف احلال عند أمر األمن املائي ،بل كانت
السودان دائما بسبب نظامه ذو التوجهات
اإلخوانية ،مرتعا وبوابة جنوبية لتهديد األمن
القومي املصري ،حيث كثيرا ما جلأت قيادات اإلخوان
املصرية والعاملية للذهاب إلى اخلرطوم من أجل
االختباء والتخطيط وقيادة العمليات ضد الدول
العربية ومصر ،وخاصة مصر التي كثيرا ما عانت
من قيام السودان بإيواء اجلماعات اإلسالمية
املتطرفة وقيادات اإلخوان.
وامتد اخلالف املصري السوداني كثيرا ،ملنطقة
حاليب وشالتني ،التي تدخل جغرافيا ً داخل احلدود
املصرية ،لكن السودان تعتبرا جزءا من أراضيها،
وتشجعت السودان مؤخرا ،بعد أن قدمت مصر
جزيرتي تيران وصنافير للسعودية ،بدعوى أنهما
كانتا أمانة لدى اإلدارة املصرية ،وحان الوقت
إلرجاعهما إلى السلطات السعودية.
وتتالعب اخلرطوم في محاوالت رسم خرائط
جديدة تشمل مثلث حاليب وشالتني ليكون ضمن
األراضي السودانية ،ومن فترة ألخرى حتاول السودان
ابتزاز مصر ،ومطالبة القاهرة باحلصول على
إدارة مثلث حاليب وشالتني الواقع ضمن األراضي
املصرية جغرافيا ،والذي حتكمه مصر فعليا .وال
يتوقف األمر عند هذا احلد فقط ،بل ميتد ليشمل
انضمام السودان بشكل فاضح ومهني كحليف
تابع وخاضع للدوحة ،التي تقود التنظيم الدولي
لإلرهاب العاملي وجلماعة اإلخوان املسلمني ،وتعتبر
السودان مرتعا للقطريني على املستوى السياسي

واالقتصادي واملؤامراتي.
وكانت الشعرة ،التي قسمت ظهر العالقات
املصرية السودانية ،قيام السودان بتأجير جزيرة
سودانية مهمة في البحر األحمر لتركيا ،اسمها
جزيرة سواكن ،حليف قطر ،وهو ما ميثل تهديدا
مباشرا لألمن القومي املصري والعربي ،حيث
يعتبر البحر األحمر وفق معطيات األمن القومي
بحيرة عربية خالصة ،وقيام السودان بتأجير هذه
اجلزيرة لتركيا بقيمة تعادل حولي  500مليون دوالر
لألغراض السياسية واالقتصادية ،يعني قدرة تركيا
وضع قوات عسكرية على اجلزيرة وقوات بحرية مما
يعني تهديد مباشر لألمن القومي املصري ،خاصة
وأن العالقات املصرية التركية متردية للغاية ،في
ظل التحالف القطري التركي لقيادة التنظيم
الدولي لإلرهاب واإلخوان في العالم.
ومن الناحية االستراتيجية يعني تأجير هذه اجلزيرة،
استفزاز كل من مصر والسعودية ،التي تعتبر هي
األخرى ،وهي حليف استراتيجي ملصر ال غبار عليه،
أن البحر األحمر بحيرة عربية ،ال يجب أن متتد إليها
أي أيدي غير مصرية سعودية ،خاصة في ظل العهد
اجلديد في اململكة بقيادة األمير الشاب محمد
بن سلمان ،واخملطط أن يصبح قريبا الرجل األول
رسميا وفعليا في اململكة ،وهو معروف باقتناعه
بالتحالف مع مصر ،لتأمني ملكه ،ضد قطر وتركيا.
وتاريخيا معروف عن منطقة البحر األحمر ،أن
هناك صراعا كبيرا بني مختلف القوى للسيطرة
عليه ،خاصة وأنه يعتبر ممرا لنحو  3.3ماليني برميل
من النفط يوميا ،كما أنه يشكل املعبر الرئيسي
للتجارة بني دول شرق آسيا ،وال سيما الصني والهند
واليابان مع أوروبا.
في الوقت الذي تدعي في أنقرة ،أن تركيا حتاول ترميم
اجلزيرة واالستفادة منها اقتصاديا ،إال أن تصريحات
الرئيس التركي أوردغان لم تقنع املسؤولني في
القاهرة والرياض ،خاصة وأن القوات العسكرية
التركية في قطر ،التي حتمي نظام قطر ،حتاول فتح
بوابات جديدة حملاصرة مصر فالسعودية ،في صراع
السيطرة على منطقة الشرق األوسط.
يذكر أن لتركيا تواجد قوى في الصومال ،التي تطل
مبنافذ على البحر األحمر ،وهو ما يعني مزيدا من
الصراع في املنطقة عامة ،وبني مصر والسودان
خاصة ،حيث أعلنت اخلرطوم أن مصر طلب من
أديس أبابا اقتصار احملادثات واملفاوضات بشأن مياه
نهر النيل وسد النهضة بني القاهرة وأديس أبابا مع
استبعاد السودان.
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هل هناك حل للمشكلة القبطية املزمنة؟

عيد وتهاني

محمد أبو الغار

كل سنة ،ومصر كلها طيبة وفرحانة بعيد األقباط .حتتفل الكنائس بالعيد وهى محاطة بالشرطة حلمايتها،
ولألسف فقد وصلنا إلى هذا الوضع املؤلم بعد تفشى اإلرهاب والتعصب.
األقباط جزء ال يتجزأ من نسيج الوطن ،وحتى ال ننسى فالشعب املصرى كله كان قبطيا ً قبل دخول اإلسالم فى
مصر .األقباط عدة ماليني ،ال أحد يعرف عددهم بدقة ،ويتراوح عددهم بني عشرة وعشرين مليونا ً حسب ما يقوله
كل جانب وكل جهة ،ألنه لألسف النظام املصرى من قدمي األزل يرفض أن يظهر بدقة عدد األقباط فى أى إحصائية
بحجج مختلفة ال أدرى سببها.
حتسن بعد أن أصبحت مصر حتكم مبحمد على وأسرته،
الوضع
ولكن
قرون،
لعدة
معاناة األقباط كانت شديدة
ّ
وحتسن الوضع بعد افتتاح قناة السويس ،ومت االعتراف باملواطنة الكاملة فى دستور  .1923وفى عصر الدولة املدنية
من  1952 1923-شعر األقباط ،ألول مرة فى تاريخهم بأنهم مواطنون لهم كل احلقوق ،وعليهم كل الواجبات ،وكان
متثيل األقباط فى مجلس النواب محترما ً للغاية ،بانتخابات حرة نزيهة فى دوائر أغلب مواطنيها مسلمون.
بعد  1952أصبحت الدولة املركزية أقوى ،وانخفض انتخاب األقباط إلى الصفر ،مما اضطر النظام إلى ابتكار موضوع
التعيني بواسطة الرئيس ،وكان معظم املعينني من األقباط .وبالرغم تراجع األقباط تدريجياً ،إال أنهم كانوا يشعرون
باألمان بسبب انضباط الدولة وقدرتها على منع أى اعتداءات عليهم ،ولكن قوانني  1961االشتراكية وقوانني حتديد
امللكية أثرت على األحوال االقتصادية لألغنياء منهم ،فتوقفت ،وانخفضت التبرعات للكنائس واجلمعيات اخليرية
القبطية حتى وصل األمر إلى أن الرئيس الراحل عبدالناصر ساعد مساعدة كبيرة فى بناء الكاتدرائية بالعباسية،
بالتفاهم مع البابا الراحل كيرلس.
فى عصر السادات ظهرت ،ألول مرة ،حوادث االعتداء على املسيحيني فى اخلانكة ،وتكررت احلوادث وازداد عنفها وزاد
عدد الشهداء واملصابني واستمر األمر فى عصر مبارك على فترات وانتشرت األحداث فى الكشح وجنع حمادى ثم
القديسني فى اإلسكندرية.
وبعد ثورة  25يناير ،استمر املسلسل فى أطفيح والصعيد ،وبعد  30يونيو اشتعلت األحداث فى عدد كبير من
الكنائس التى أحرقت أو دمرت ،وبعد أن استقر النظام احلالى لم يتوقف اإلرهاب فى شمال سيناء ،وانتقل إلى الوادى،
واملستهدفون كانوا اجليش والشرطة والكنائس .اجليش والشرطة مسلحون ووظيفتهم التصدى للمعتدين ،أما
الكنائس ،فال يحمل أهلها سالحا ً يدافعون به عن أنفسهم .أحداث املرقسية وطنطا واإلسكندرية وحلوان وغيرها
كلها حوادث مرعبة استشهد بسببها أعداد كبيرة من أقباط مصر ،دون سبب جنوه ،وهناك اجتاه إلى توجيه االتهام
للشرطة بعدم الكفاءة .واحلقيقة أن الشرطة جزء من مصر وعدم الكفاءة موجود بشدة على كافة املستويات.
إذن ما احلل؟
 .1يجب رفع كفاءة الشرطة والتأكيد على التدريب املستمر لهم وحتسني تسليحهم واختيار العناصر األكثر كفاءة
فى حماية الكنائس ،والبد من اختراق اإلرهابيني مخابراتياً ،وهو ما فشل فيه األمن متاماً .يجب تنقية الشرطة من
العناصر املتطرفة أو املعاونة للمتطرفني ،ألنهم يسهلون مهمة اإلرهابيني.
 .2يجب أن تقوم الكنائس بوضع أجهزة مراقبة حول الكنيسة وبالقرب منها وعلى شباب الكنيسة أن يراقبوا هذه
األجهزة طوال  24ساعة وإبالغ الشرطة بأى مشتبه فيه ،ويجب أن يكون هناك أكثر من باب للكنيسة ليتم إغالق
الباب الداخلى عند حدوث هجوم.
 .3يجب أن تتوقف فورا ً ودون إبطاء جميع البرامج الدينية التى تنال من األقباط من قريب أو بعيد ،فمن غير املعقول
أن يعلن أن عدد الفتاوى فى العام السابق أكثر من نصف مليون فتوى ،كما يجب أن يتوقف إصدار الكتب التى حتض
على كراهية املسيحيني ،وكذلك اإلذاعات وبرامج التليفزيون املشابهة ،ومعاقبة الذين يسبون.
 .4يجب إعادة النظر فى جميع كتب املدارس واجلامعات مبا فى ذلك األزهر مع حذف أى مواد حتض على كراهية
املسيحيني أو تشجيع العنف ضدهم ،على أن يتم ذلك فوراً ،مع إعادة تأهيل املدرسني وتدريبهم وتوعيتهم.
 .5إلغاء فورى جلميع اجملالس العرفية وتطبيق القانون بعدالة على اجلميع.
 .6يجب التفكير فى حلول عصرية فى املدارس االبتدائية ملشكلة فصل املسلمني عن املسيحيني فى حصة الدين
بعمل حصة لألخالق ألن الفصل بينهما فى السن املبكرة يعطى إيحاء بالتمييز لألغلبية.
 .7جعل املواطنة شعارا ً دائما ً لكل املصريني ،ويجب أن يتعلم الطفل أن املصريني جميعا ً سواء ،بغض النظر عن
الدين أو اللغة أو اللون أو الوضع االجتماعى.
معظم هذه األفكار لو مت تطبيقها لن تأتى مبفعول إال بعد سنوات طويلة ،وليتم ذلك البد من جهاز دولة كامل يقوم
بالعمل بجدية ،ألن فى هذه األمور حتى لو أراد الرئيس ذلك فلن يستمع إليه أحد ،والبيروقراطية املصرية والعنصرية
والبغض ،التى طرأت على قطاع من املصريني أكبر من أى أوامر .وليعلم املسلمون أن التفرقة والتعصب ضد األقباط
لن تؤذى فقط األقباط ،ولكنها سوف تؤذى املسلمني والوطن كله ،وتؤثر فى الوضع االقتصادى .واملسيحيون هم أبناء
هذا الوطن ولهم شكل واحد وطباع واحدة منهم الفقراء ومنهم األغنياء ،املتعلمون واجلهلة ،األصحاء واملرضى ،وال
يوجد فارق إال فى الدين ،وهو أمر يجب أن يكون دائما ً بني اإلنسان وربه .الدين هلل والوطن للجميع.

من م�صر دعوت �أبني

رحلة العائلة املقد�سة
�إيل م�صر

يف الفرتة من  17 - 3فرباير  2018ب�سعر  2590دوالر كندي
الرحلة ت�شمل :

الرحلة �شاملة
تذاكر الطريان
ذهاب وعودة
والأنتقاالت
ووجبات و�إقامة يف
�أفخم الفنادق

القاهرة  :أديرة مصر القدمية
األسكندرية  :أديرة وادي النطرون ودير مارمينا
أسوان  :كاتدرائية اسوان ومعبد الفيلة ومعابد ابو
سمبل و ادفو وكوم امبو باإلضافة إلي رحلة نيلية
األقصر  :وادي امللوك و معبد حتشبسوت ومعبد الكرنك
ودير مارجرجس بالرزيقات ودير األنبا باخوم أب الشركة
البحر األحمر  :الغردقة وأديرة األنبا أنطونيوس واألنبا بوال
Discount Holiday Center

4168 Finch Ave. E., #G52, Toronto, Ontario M1S 5H6

Tel: 416-754-3114

من األسماء املُضطهدة في
بالدنا ،اسم اهلل عليهما :األخ
«عيد» واألخت «تهاني»!
لذلك فال عيد سعيد ،يسعد
بسعيدة! ،وال تهاني تتزين
بالتبريكات ،إال بتبريكات أصحاب
الفتوى!
فما أكثر الفتاوي ،التي ال تصدر إال عن نفوس
تعارك نسيم الريح ،ولهاث القلب ،وأنني
اإلنسان ،تقتحم مجالسنا باستهتار لعني،
وتطيء قاعدة احملبة والرحمة التي يتم عيشها
بيننا ،وجتبر األبرياء ،على عدم تهنئة «النصارى»
في أعيادهم ،ومناسباتهم :الدينية كانت أو
الشخصية!
فمن املحُ ّرمات على «عيد» ،أن يرتبط اسمه
باحلب ،وبامليالد ،وبالقيامة!
ومن املحُ ّرمات على «تهاني» ،أن تنبس ببنت
شفة ،وأن تُع ّبر عن مشاعرها الرقيقة الطيبة،
نحو شركاء الوطن ،واملاء ،والهواء ،والشمس!
قد نصدم البعض بهذه الفكرة :أن من يريد
من املتربصني ،أن ينال بركة طاعة هذه الفتوى،
يجهده البحث عن النصارى ،وال يجدهم؛

بقلم :عـادل عطيـة

ذلك ألن أصحاب هذه الفتوى،
أعطوهم االسم والعنوان اخلطأ؛
بسبب عماهم الثالثي املركب:
 عمى العقل؛ فيعجزون عنالبحث في التاريخ!
 عمى احلب؛ فيبغضون كلشيء إال أنفسهم!
 عمى احلياة؛ فيسعون إلى املوت :موت الضمير،وموت اآلخر!
فنحن املسيحيون ،اسمنا كذلك؛ ألننا ننتمي
إلى السيد املسيح ،ولسنا نصارى؛ ألننا لسنا
من مدينة الناصرة!
أما النصارى ،فهم كانوا طائفة من الناس:
ابتدعوا فكرا ً ومعتقدا ً مغايرا ً عن العقيدة
املسيحية احلقة ،وقد تالشوا ،ولم يصبحوا إال
في ذمة املاضي البعيد!
إن هؤالء الذين يظنون بأن تهنئة شخص ما ال
ينتمي إلى عقيدتنا ،ميكن أن تقضي على عقيدة
أصبحت جزءا ً من العالم ،وأن فتواهم ستكون
ملء السمع والطاعة بال تفكير ،سيتفاجئون:
بأن أفكارهم هذه ،لم تكن سوى بخار ،يظهر
قليالً جداً ،ثم يضمحل ،ويتالشى!...

جمل�س �إدارة و�أ�سرة حترير «جود نيوز»
يقدمون خال�ص العزاء
للق�س � /أنطونيو�س وا�صف
و الدكتورة � /إميان �إبراهيم
يف �إنتقال الوالد � /سعد فهمي وا�صف
خال�ص العزاء جلميع �أفراد الأ�سرة
Call now to order

Unlimited Canada and USA
Home Phone
For limited time
*month

Only $11.99

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

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

Call to order now
Easy phone pro

1 855-372- 0677
نتــحدث العــربيـــــة

•
•
•
•

عقارات نيوز

خلمسون
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مقطتفات إخبارية 6
حصيلة سوق العقارات

ال�سبت  13يناير  - 2018ال�ســنة اخلام�سة  -العــدد الرابع بعد املائة
السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

بقلم:مدحت سابا

 Toronto Reaأن 7,385منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام  MLSخالل شهر نوفمبر لعام 2017

متوسط سعر البيع للشقق السكنية في خالل هذه الفترة من هذا العام لل GTA
1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6
املائة ،و في مدينة تورونتو فقط وصل متوسط
&RPSRVLWHفى
\6LQJOH)DPLOقدره 23.10
\ 6LQJOH)DPLOدوالر بإرتفاع
512,478
7RZQK
قدره  23.0فى املائة .و فىباقي ال (« )»905إرتفع متوسط
'HWDFKHGدوالر بأرتفاع
 $WWDFKHGالى 545,862
السعر
$OO7\SHV
75(%7RWDO

البيع الي

املائة.
بإرتفاع قدره  21.50فى
 427,704دوالر
سعر
+DOWRQ5HJLRQ




املنازل:
لكافة انواع
حتركات السوق
بيان
3HHO5HJLRQ















Total



905






$1,098,951



&LW\RI7RURQWR

Average
Price




416


Sales
<RUN5HJLRQ
'XUKDP5HJLRQ
905
Total
2UDQJHYLOOH





\6RXWK6LPFRH&RXQW

$1,003,645

$1,420,046

41,336

31,875

-23.00%
13.40%
12.60%
12.80%
 -22.90%
لذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال ,فقد
5,533
8,436
$991,138
$673,423
$782,756

416
9,461

Detached

-23.30%
2,903
-15.50%

Yr./Yr. % Change
Semi-Detached
Yr./Yr. % Change

ى  311,943قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر  2015من خالل MLSو ذلك بإنخفاض
-22.90%
-20.50%
15.00%
15.40%
16.20%
فس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة  516,838قدم مربع .و كان سعر
Townhouse
3,266
سعر االيجار11,025
 $721,884وإنخفض14,291
 14.5فى املائة $643,330
للتجارى
$620,059دوالر للقدم املربع
للصناعي ليصل 5.68
Yr./Yr. % Change
متوسط -21.00%
للمكاتب وصل-14.50%
15.00%بالنسبة -16.10%
17.40%
صل  19.58دوالر 16.50%
للسنة املاضية .اما
باملقارنة  21.02دوالر
Condo Apartment
19,287
فى املائة7,587 .
بإنخفاض قدره 26,87416.1
املاضية و ذلك $545,826
 $512,478للسنة $427,704
املقارنة  15.25دوالر دوالر
Yr./Yr. % Change
-7.50%
-9.60%
23.00%
23.10%الصناعى 21.50%
-14.40%سعر
املائة و إنخفض
مبقدار  43.5فى
إنخفضت املبيعات
ال التجارى ,ففى اجملال
 137.90دوالر مقارنة ب  148.16دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض
إنخفاض فى أسعار
مبقدار و 36.7فى املائة و تبعه
ارسال املبيعات
برجاء نخفضت
فى اجملال التجارى فقد
soarin.homes@ gmail.com
استفسارتكم الي
اسألتكم
ملائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
عليها
وسوففىاجيب
تباعا 9.3.فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
ليصل الى
اسعار البيع
ى املائة و تبعه إنخفاض
مدحت سابا
متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.

م الى:

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

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

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.
منزل متاملنازلاملعاملة عليها من خالل نظام
اعلنت  Toronto Real Estate Boardأن 92,394
ط  ،والتي مثلت  39في املائة من املعامالت  ،كان متوسط السعر شامل كل أنواع
فىفىاملبيعات بنسبة  18.3في املائة
إنخفاض
هذه
العام  .و
سنةمن2017
املائة .و
النتيجة 8.4فى
بأرتفاع قدرة
متثلوذلك
املاضى
خاللالشهر
MLSلنفس
 616,241دوالر دوالر
.2016
عام
خالل
عنها
املعلن
املنازل
مببيعات
باملقارنة
تفع متوسط سعر البيع الي  619,050دوالر باملقارنة  550,825دوالر لنفس الشهر من
املائة .في مدينة تورونتو فقط  ،والتي مثلت  38.08في املائة من املعامالت  ،كان متوسط
ره  12.4فى و
نوفمبر .2015
دوالرشهر
834,138خالل
 1,924شقة
أنواع علي
كلاملعاملة
كانت
)Condo
ملوكة (Apartment
 740,633دوالر للعام املاضى وذلك
باملقارنة
املنازل
شامل
السعر
في
السكنية
للشقق
البيع
سعر
متوسط
وكان
املبيعات.
اجمالى
من
نسبة  70باملائة
بأرتفاع قدرة  12.63فى املائة .و فى باقي ال  )»GTA («905إرتفع متوسط سعر البيع الي
ا العام لل  385,506 GTAدوالر بإرتفاع قدره  4.10فى املائة ،و في مدينة تورونتو فقط
وصلقدره  12.71فى املائة.
بإرتفاع
 815,635دوالر باملقارنة  723,672دوالر للعام املاضى
 415,31دوالر بأرتفاع قدره  5.40فى املائة .و فى باقي ال (« )»905إرتفع متوسط سعر البيع
املائة.مجال الشقق اململوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة علي  26,874شقة
فى في
ع قدره  1.50و
فة املناطق :خالل سنة  . 2017استحوزت تورونتو علي نسبة  71.77باملائة من اجمالى املبيعات .وكان

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

77

عامل العقارات

واخلمسوناملائة
الثالثالعــدد الرابع بعد
اخلام�سة -
ال�سبت  13يناير  - 2018ال�ســنة
السبت  2يناير  - 2016العدد

منقضى
عاموتجديد
بني
وعام الصحة
أثرية على
اجلرانيت....

�إعداد� :إدوارد يعقوب

1396 Don Mills Road
B121 Toronto
M3B Services
OA7
Professional
Real Estate

SOLD

Richmond Hill

Professional Real Estate Services

416.889.4296

SOLD

SOLD

sam.m.ibrahim@gmail.com
Richmond Hill

اعداد  :ادوارد يعقوب

في تورنتو زادت أسعار الشقق املباعة خالل عام  2017مقارنة بعام  2016بنسبة  14.4%في املتوسط ،بينما هبطت
أنواع
خصوصاكل
كبيرة في
لصحة زيادة
من 2017
تسبباألول
النصف
وقد فبينما
الطبيعية.2.5%
 Detachedبنسبة
املنفردة
أسعار البيوت
سرطان
األنسان
تهديدا
أسعارانها
حققتالبعض
استخدمه
اصلب األحجار
اجلرانيت من
يعتبر
الفائدة
نتيجة لزيادة
العقار
حسب نوع
تفاوت في
النصفمنالثاني
السكنية ،وحدث
العقارات
سعر الرادون
وانطالق غاز
وذلك املباشر
األشعاع
يسببة
االنخفاضاتالذى قد
اجلميلة الرئه
متاثيلهم
في الكثير
تشكيل
املصريني فى
قدماء
صحة
السنة فى
يشككون
القرضومن
اخلارجىعلىاملشع.
العقارية،ايضا
واستعمل
الضخمة
اجلديدة.
آخرون من
هناكابتدا ًءا
آخرىنفذت
ناحيةالتي
العقاري
والكساءاجلديدة
للبناءعن القيود
كمادهلإلعالن
وكذلك
القروض
على
املنطلق
الرادون
الغاز
او
األشعاع
كمية
ان
ويدعون
الكالم
هذا
تكسية
فى
وبكثرة
االن
اجلرانيت
ويستعمل
للمبانى.
وهناك طرق قد يتبعها املشتريني للتغلب على تلك القيود اجلديدة على القروض منها عدم االقتراض من البنوك الكبيرة
اسطح مناضد املطابخ كعنوان لفخامة التشطيبات ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث
بل اإلجتاه الى الشركات اخلاصة حيث انها غير ملتزمة بتنفيذ هذه القيود ولكن سعر الفائدة سيكون اعلى.
الداخلية للمنازل .بُد َء فى استعماله فى املطابخ واألحواض مازالت مستمرة واملوضوع يحتاج الى ابحاث اكثر تعمقا
تنفيذها في  ،2018ومن املنتظر اصدار قرار بنك
واملوادفي تورونتو
للفورميكاجديدة
مشروع شقق
عامحوالي
وهناك
سيبدأ نفى ذلك.
وضواحيهاألثبات او
الصناعية االخرى
301987كبديل
منذ
يقولهناك توقعات برفعه ،ويترقب اجلميع تأثيره على األسعار.
مشعةحيث
القروض
على
الفائدة
سعر
بشأن
يناير
17
يوم
كندا
ولكن احدث األبحاث االن تشير الى وجود مواد

إدارة عقارات Property management -
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Buy & Sell in 5 Days SOLD
with NO RISK
Richmond Hill
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Richmond Hill
Call for Details
Richmond Hill
%X\ 6HOOLQ'D\V SOLD
SOLD
SOLD
SOLD
ZLWK125,6.
&DOOIRU'HWDLOV
Richmond Hill
D

SOL
Vaughan

LD

SO
North York

416-846-9450
Vaughan

North York

LD

SO
Markham

Ashraf Messiha
Broker, M. Sc. Arch.

Markham
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ّ
رب ضارة نافعة

ادرك مديرو الشركات في الواليات املتحدة أن
توفير الوقود وسيلة بسيطة للحد من التكاليف
ورفع األرباح ،فمنذ احلظر النفطي عام ،1973
أخذت الشركات تطفيء األنوار وتخفض حرارة
أجهزة التدفئة وتعيد تصميم املباني وتوصي
املوظفني بتطبيق أساليب حفظ الطاقة في
منازلهم ،وتتراوح التدابير املعتمدة بني التعقيد،
كما هو احلال بالنسبة إلى العقل االلكتروني
املتطور ،والبساطة ،كما في اكتشاف شركة
موتورز أنها تستطيع توفير  1576دوالرا ً سنويا ً
بإطفائها األنوار في آالت البيع االتوماتيكية
في مخازنها ،ونتيجة لذلك يقدر خبراء وكالة
الطاقة األمريكية أن هذه التدابير وفرت ما يقارب
 3مليارات دوالر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحيفة «اجلارديان» البريطانية

سنة حلوة يا أمير اجنلترا

اشتكى ولي عهد اجنلترا من أن الصحف تسعى
وراء األخطاء والنقائص ،وتساءل «ملا ال ينبئوننا،
على سبيل التغيير بعدد طائرات اجلمبو التي
حطت ساملة في مطار هيثرو في لندن؟».
وعلى اثر ذلك خصصت صحيفة «الصنداي
تاميز» في عيد ميالد األمير الثالثني عمودا ً في
الصفحة األولى في األخبار الطيبة التي صادف
ورودها في األسبوع نفسه :مت تسلم  %92من بريد
الدرجة األولى في موعده ،ولد  12.200طفل ،لم
يعلن أي مصرف إفالسه! مت تسجيل  8000عقد
زواج .حصلت احلكومة على  176مليون جنيه
كضرائب مفروضة على انتاج حقل نفطي واحد،
واخيرا ً تدنت نسبة االنتحار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صحيفة« :االخبار الكاثوليكية القومية»

رسالة على بالون
الهيليوم

في أحد األعياد ،ألصق مايكل ويلو وهو صبي في
الصف االبتدائي السادس ويسكن مدينة دوبوك
في والية آيوا األمريكية بطاقة تهنئة على بالون
مأله بغاز الهليوم وأطلقه في الهواء.
وعثر عليه صبي آخر اسمه ستيف بانيك من
مدينية فينيس في والية نيويورك ،وهو كذلك في
السنة السادسة من دراسته اإلبتدائية.
ً
وقد وجد البالون في حقل منكمشا بعض
الشيء ،وقرر أن يرد على عواطف ويلو برسالة
بريدية ،واستغرق وصول الرسالة دوبوك أربعة
أيام ،فيما قطع البالون مسافة  1200كيلومتر
من دوبوك إلى فينيس خالل  25ساعة ،إذ انطلق
بسرعة  45كيلو مترا في الساعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشرة قدامى املتطوعون املتقاعدين

الدمية مثلي تتألم

«اسوشيتدبرس»

صحيفة «نيويورك تاميس»

حبوب منع احلمل
وعالقتها بسرطان الرحم

نيويورك عاصمة
العالم الصحفية

تكفي مراجعة قائمة الصحف الصادرة بلغات
غير اإلجنليزية في مدينة نيويورك إلقناع من
لم يقتنع بعد بأن هذه املدينة ملتقى جميع
األجناس ،ففيها تصدر صحف ومجالت يومية
واسبوعية خاصة باألملان والطليان واألسبان
واألوكرانيني واليونانيني والالتوانيني والنيروجيني
والعرب (إضافة الى صحف خاصة باللبنانيني)
والفرنسيني واجملريني واليابانيني والصينيني
والروس والسويديني.
وتعد صحيفة «فرانس اميرك» التي تصدر
بالفرنسية أقدم هذه املطبوعات جميعاً ،فقد
تأسست عام  ،1827أي قبل تأسيس «النيويورك
تاميز» بـ  24عاماً.

نافذة على �صحافة العامل

تعد فترة املعاجلة في املستشفى جتربة مخيفة
للجميع ،أما بالنسبة لألطفال فيمكن أن تسبب
آالما جسيمة ،من هنا أجرى  15متطوعا ً من
مصنع بيدفورد بالرك للدمي ،والتابعني لبرنامج
قدامى املتطوعني املتقاعدين في مقاطعة
فرونكس (نيويورك) ،جتربة تخفف من وطأة
اإلقامة في املستشفى.
يلتقي املتطوعون كل ثالثاء لصنع دمى محشوة
بالقطن لألطفال الراقدين في املستشفيات.
هكذا تغدو هذه الدمى الناعمة الدافئة أكثر
من مجرد لعب بالنسبة إلى األطفال .ويصبح
لكل طفل صديقته «الدمية احملشوة» التي
تشكو ،في نظره ،من املرض نفسه ،فإذا اعطى
املريض حقنة ،كان نصيب الدمية حقنة مماثلة،
وقد ساعدت هذه الطريقة على تهدئة مخاوف
األطفال وخففت من شعورهم بالوحدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكالة الصحافة الفرنسية
فرش البنادق لغسيل األسنان

نشرت صحيفة «سيلسكايا جيزن» (حياة
الريف) السوفيتية تقريرا في شهر اكتوبر املاضي
يفيد بعدم توافر فرش تنظيف االسنان في بعض
أجزاء سيبيريا ،ونصحت بفرش بنادق الصيد.

في دراسة حديثة نشرت
في مجلة «نيو انغالند»
الطبية ،أشارت إلى أن
خطر اإلصابة بسرطان
الرحم بني النساء
اللواتي يتعاطني عقار
االستروجني تتدنى على نحو ملحوظ خالل سن
اليأس ،بعد أن يتوقف عن تناول العقار.
واستند باحثو كلية الطب بجامعة بوسطن في
التوصل إلى استنتاجهم هذا لتحليل السجالت
الصحية لقرابة  18000امرأة تتراوح أعمارهن
بني  50و 64سنة ،فالنساء اللواتي استخدمن
االستروجني تعرضن لإلصابة بسرطان جدار
الرحم بنسبة تتراوح بني1و %3كل عام ،ويصل
احتمال اخلطر إلى أقصاه في حال تناول العقار
مدة تزيد على السنوات اخلمس ،أما احتمال
اإلصابة لدى من ال يستخدمه فيبلغ .%0.1
وبني التحليل أن احتمال إصابة النساء
املتوسطات العمر املتعاطيات لالستروجني
بسرطان بطانة الرحم يقارب  20ضعف احتمال
إصابة غير املتعاطيات له لكن اخلطر ينخفض
بعد ستة أشهر من انقطاع عن هذا العقار
بحيث يتقارب احتمال اإلصابة بالسرطان لدى
املتعاطيات وغير املتعاطيات على السواء.
ويقول املشرف على هذه الدراسة ،الدكتور
هيرشل جك« :أنه ملن املطمئن أن تكون األخطار
التي تتعرض لها متعاطيات االستروجني لفترة
طويلة قابلة للزوال بهذه السرعة».

صحيفة :انترناشيونال هيرالد
تريبون ،باريس

السماح بالصيد
في باريس

أجاز أخيراً مدير شرطة باريس ،حرية الصيد في
املدينة خالل موسم الصيف بشرط أن تكون
الطريدة على الطاولة وأال يستخدم إلصابتها
غير سكني وشوكة! والسبب هو :احلفاظ على
حق سكان املدن بأن يحلموا ،وكتب املدير في
اجلريدة الرسمية ما يأتي:
من املعروف أن لذة الصيد تتميز كليا ً عن لذة
إصابة الطريدة ،وليس في نية مديرية الشرطة
أن حترم أبناء باريس الصيد.
وبدا له أن حترمي ممارسة الصيد في موسمه بحجة
عدم وجود طرائد في باريس شبيه بالتخلي عن
االحتفال بعيد امليالد بحجة عدم وجود ما يكفي
من الثلج في الشوارع لكي يذهب الناس إلى
قداس نصف الليل بالزحافات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تربيونا دو برازيل

البرازيل أكثر البلدان
شباباً

لعل البرازيل أكثر البلدان «حداثة» في العالم
اليوم ،إذ أن أكثر من نصف سكانها البالغ
عددهم  116مليونا ً تقل أعمارهم عن الـ 20عاماً.
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حكومة كندا تستأنف “اليانصيب” للم املصرف املركزي الكندي يتوقع فقد  ٦٠الف
شمل أسر املهاجرين على الرغم من
وظيفة بسبب ارتفاع احلد االدني لألجور
ردود الفعل الغاضبة

أعادت حكومة كندا
نظام
الليبرالية
اليانصيب جلمع شمل
أسر املهاجرين على
الرغم من رد الفعل
العنيف من املعارضني
لهذا البرنامج ،والذين
أرسلوا سيالً من البريد
االلكتروني إلى وزير
الهجرة ورئيس الوزراء
ليعربوا عن سخطهم وعن غضبهم ملا
وصفوه بأنه برنامج معيب ويستند على
وسائل ظاملة غير علمية ويقامر بحياة
الكنديني اللذين يحاولون االجتماع مع
أحبائهم.
ونظام اليانصيب في اختيار الفرد الكفيل
إلحضار أبويه أو جدوده قد أعلن عنه في
ديسمبر من عام  ،٢٠١٦وهو يهدف إلى
جعل نظام جمع شمل األسر أكثر انصافا
وشفافية بعد شكاوي من انحراف عملية
اختيار املهاجرين تبعا ً للمنطقة اجلغرافية
وقدرة مقدم الطلب والكفيل على دفع
أتعاب احملامي ،وكان القصد منه أيضا ً جتنب
تراكم الطلبات التي تضخم عددها في
السنوات املاضية.
يذكر أن احلكومة الكندية سمحت بقبول
 ١٠اآلف فرد في هذا النظام بدال من  5اآلف،
ومنوذج طلبات احضار الوالدين واجلدود
في نظام اليانصيب توجد اآلن ملدة شهر
على االنترنت ،وتتضمن أسئلة كثيرة
املقصود منها التأكد من أن الكفيل يفهم
املتطلبات واالحتياجات املطلوب الوفاء بها
قبل القرعة ،وهذه الطلبات متاحة حتى
يوم  ١فبراير ،وسوف تزال الطلبات املتكررة
ويتم عشوائيا اختيار الفائزين الذين سيتم
دعوتهم لتقدمي طلبات فعلية ،علما ً بأن
نسبة الفوز هي واحد من  ١٠اآلف.

ترودو :كوبا ميكن أن يكون لها دورا في
مسألة كوريا الشمالية
قال جسنت ترودو في حديث له منذ فترة أن
كندا ميكن أن تلعب دورا أساسيا في نزع فتيل
األزمة العاملية املتوترة مع نظام كوريا الشمالية
بالعمل مع كوبا ،ألن دولة كوبا لها عالقات جيدة
مع نظام كوريا الشمالية ويكن أن نوصل رسائل
إليها من خالل كوبا ،وقال ترودو أن لكندا اهتماما
كبيرا مبوقف كوريا الشمالية العدواني بسبب أن
مسار الصواريخ عابرة القارات قد متر عبر األراضي
الكندية ،وأن كوريا الشمالية تقترب من نقطة
امتالك أسلحة نووية قادرة على تشكيل تهديدا
للمنطقة وللعالم .وقال أن النهج الذي تتبعه
الواليات املتحدة مبا في ذلك العقوبات والضغوط
الدبلوماسية تأتي بنتائج غير متوقعة ،ولكن
كندا تتخذ موقفا مختلفا وكان للحكومة
الكندية عدة مقابالت مع مسؤولني في كوريا
الشمالية في اغسطس املاضي الطالق سراح
القس هون سو ليم املسجون لديهم والذي
مت اطالق سراحه وعاد إلى كندا .وحتدثت وزيرة
الشؤون اخلارجية الكندية كريستيا فري الند
مع نظيرها من كوريا الشمالية مرتني في نهاية
العام املاضي ،وقال ترودو أن نظام كوريا الشماليه
يفتخر بأنه يعارض الكثير من دول العالم ولهذا
يجد اجملتمع الدولي صعوبة في التعامل معه
وإن العمل مع الصني وروسيا أمر مهم ألن كوريا
الشمالية تعتمد عليهم في أمدادها مبوارد
الطاقة.

نشر املصرف املركزي الكندي تقريرا خالل عطلة األعياد لتوقعاته عن تأثير ارتفاع احلد األدنى
لألجور على االقتصاد الكندي ،وقد اختلف االقتصاديون ورجال االعمال حول هذه املسألة ،فمنهم
من يقول أن ارتفاع احلد األدنى لألجور سيعزز االقتصاد ويساعد على مكافحة عدم املساواة في
الدخول ،بينما أكد أخرون أن التكاليف سترتفع جدا ً وستأتي بخسائر فادحة في سوق العمل،
وقد يستغني االقتصاد الكندي عن  ٦٠ألف وظيفة بنهاية عام .٢٠١٨
وقال أحد املزارعني إنه خفض انتاجه من كمية احملاصيل التي كان مخطط لزراعتها هذا العام،
وإنه لن يحتاج لعدد كبير من العمال ألن املستهلكني لن يكونوا مستعدين لدفع أسعار عالية
النتاجه لتغطية تكاليف ارتفاع األجور والتي متثل تكاليف مباشرة ألصحاب األعمال الصغيرة.
يذكر أن بارتفاع احلد األدنى لألجور سيحصل العاملني على مرتبات أعلى ولكن سينخفض عدد
العاملني خاصة من صغار السن وسوف يجف سوق العمل بالنسبة لهذه الفئة وسيكون صعب
إيجاد وظيفة ملن يفقد عمله ،ولهذا سوف تتجه الشركات لتصبح أكثر انتاجية باستخدام
امليكنة والتشغيل اآللي للمكاتب وسيكون هناك طلب على مهارات خاصة في االقتصاد ،وقال
كبير االقتصاديني في بنك سكوتشيا أن الكنديني الذين ميلكون عقارات أو أسهم سيكونوا في
حالة أفضل من الذين يعتمدون على شيكات األجور كمصدر للدخل.

مجموعة مناهضة لإلجهاض ترفع دعوى قضائية ضد حكومة ترودو
قامت رابطة احلق في احلياة في تورنتو برفع دعوى قضائية ضد حكومة ترودو الليبرالية بسبب
قرارها بربط متويل الوظائف الصيفية باحترام ميثاق احلقوق واحلريات مبا في ذلك حق اإلجهاض،
وكانت هذه املعونات املالية احلكومية تعطي لسنوات عديدة بناء على قرار من أعضاء البرملان
للمجموعات التي توظف الشباب في الصيف ،ولكن حكومة
ترودو قررت أن اجلماعات التي تناهض اإلجهاض واملثلية اجلنسية
والهوية اجلنسية مثل «رابطة احلق في احلياة» و»الكهنة»
و»الكنائس» و»املركز الكندي إلصالح أخالقيات األحياء» الذين ال
تتفق مبادئهم مع املعايير التي تراها حكومة ترودو لن يحصلوا
على املعونات املالية وطلبت احلكومة من هذه اجلماعات أن توقع
أوال ً على (شهادة) إلحترام القيم اإلساسية مبا في ذلك عدم التمييز على أساس امليول اجلنسية
أو الهوية اجلنسية أو العرق أو اللون أو األصل القومي أو حق اإلجناب لتحصل على املعونة املالية،
وأثار هذا غضب الكثيرين وقال رابطة حماية احلياة على موقعها االلكتروني (أن حكومة ترودو
تستخدم برنامج الوظائف الصيفية في كندا لتجبر الناس على التخلي عن معتقداتهم الدينية
واألخالقية الراسخة مقابل التمويل املالي من حكومته وهذا تعصب أعمى عميق اجلذور ومتزايد،
وأن جسنت ترودو حول احلزب الليبرالي إلى جماعة مضادة للمسيحيني ومن الواضح أنه يريد
قمعهم وأن قرار حكومته بشأن توقيع شهادة مضادة لإلميان يجب أن يوقف) ،وقال متحدث
من هذه الرابطة «أننا نعتقد أنه ال ينبغي معاملتنا بطريقة غير عادلة ألننا نعتنق معتقدات
مختلفة عن احلكومة وأن الضغط علينا لتوقيع شهادة احلكومة هو نوع من القهر وضميرنا لن
يسمح بهذا.

انخفاض معدل البطالة خالل عام  2017بكندا لم تشاهده منذ  ٤٠عاماً
زادت فرص العمل اجلديدة عام  ٢٠١٧بكندا إلى درجة لم تشاهدها منذ  ٤٠عاماً ،وانخفض معدل
البطالة إلى أقل نسبة له وكان هذا مبعث الرتياح وزير املالية الكندى ،ففي ديسمبر املاضي
وبحسب األحصائيات الكندية انخفض معدل البطالة إلى  ،%٥٫٧وكان في شهر نوفمبر ،%٥٫٩
وهذا أقل معدل للبطالة منذ عام  ،١٩٧٦وجاء هذا نتيجة إلنشاء  ٧٨٦٠٠وظيفة جديدة منها
 ٢٣٧٠٠وظيفة بدوام كامل ،وقال العديد من احملللني أن هذا التقرير قد يكون كافي لتشجيع
محافظ البنك املركزي الكندي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت الحق من هذا الشهر،
وفي نظرة إلى عام  ٢٠١٧جند أن هناك وظائف جديدة أضيفت إلى قطاع املصانع بنسبة ،%٣٫٥
وفي قطاع اخلدمات ارتفعت الوظائف بنسبة  ،%٢وفي القطاع العام ارتفعت بنسبة  ،%٢،٣وقال
التقرير أيضا ً أن البرتا أضافت  ٢٦٠٠٠وظيفة جديدة خالل شهر ديسمبر املاضي ومثلها اضافت
كيبيك العديد من الوظاف اجلديدة.

أثنان يتكفال بإقامة  ٢٠مشرداً في فنادق بـ «تورنتو» حلمايتهم من التجمد
لم تكن جينفر إيفانز تعرف أي شيء عن محمد فقيه قبل يوم السبت  ٣١ديسمبر ولكن خالل
يومني استطاع االثنان أن يتحدا ليقوما بعمل جيد وهو وضع  ٢٠مشردا بدون مأوي في أحد
الفنادق لينقذوهم من برودة شديدة وصلت إلى  ٢٥حتت الصفر .بدأت القصة عندما علمت جينفر
من تويتر أن اجلمعية التي تشرف على املدمنني تقول أن املشردين في مدينة تورنتو ال يجدون
مكان داخل مباني اإليواء في املدينة ،وكانت نسبة اإلشغال في هذه املباني قد وصلت إلى ،%٩٥
وقالت جينفر أنها رأت نفسها مضطرة للمساعدة ألن هؤالء عرضة للتجمد خالل فترة قصيرة
جدا ً من الزمن ،وقالت إنها مستعدة لدفع ثمن إقامة عدة أفراد في الفنادق ،واتصلت في نفس
الوقت مبعارفها لترى إذا كان هناك شخص مستعد للمساعدة وتعرفت على محمد فقيه الذي
أعرب عن استعداده لدفع ثمن إقامة عدة أفراد من املشردين في الفندق .يذكر أن محمد فقيه هو
صاحب مطعم (باراماونت) لألغذية الشرقية ،وقد هاجر من لبنان إلى كندا منذ  ١٨عاماً ،وقال
أن هناك الكثير ساعدوه للوقوف على قدميه ،وهو يحب أن يفعل نفس الشيء ويساعد الناس.
وقامت جينفر مع محمد بوضع  ٢٠فرد في غرف في الفندق في أقل من ٤٨ساعة ،منهم اثنان
ينتظران مولود ،وقال فقيه إنه سيدفع ثمن إقامة هوالء جميعا ً مع الطعام ،ووافق على دفع ثمن
عدة أيام أخرى للفندق على الرغم من توفر أماكن في مبني اإليواء ،ولكن بعض األفراد لم يرغبوا
في اإلقامة به خاصة االثنان اللذان يتوقعان والدة طفل ألن معهم الكثير من األغراض ،وقال فقيه
إنه يواصل تقييم املوقف يوما بعد يوم وقال ما يجب علينا أن نفعله يتعني علينا فعله.

خط ساخن لتلقي شكاوي العاملني إزاء
احلد االدني لألجور بـ «أوتاوا»

بعد البالغات التي قام بها بعض العاملني في
سلسلة مقاهي تيم هورتن الشهيرة بقطع
الشركة للفائدة املالية لفترة راحتهم ،قام
مجلس العمل في أوتاوا بإنشاء خط ساخن
لتلقي بالغات العاملني عن أي انتهاكات
لقانون احلد األدني لألجور الذي بدأ تنفيذه
بداية من العام اجلاري  ٢٠١٨واصبح  ١٤دوالر
في الساعة بدال ً من  ١١٫٦٠في الساعة ،وقال
أيضا ً بعض العاملني في أحد مطاعم «وميبي»
أن الشركة منعت عنهم االكراميات ،وقال
رئيس مجلس العمل في أوتاوا سيان ماكيني
الذي أنشأ اخلط الساخن أنه سيتم احلفاظ
على سرية هوية املتصلني ،وان اخلط الساخن
سيتيح الفرصة ملعرفة الشركات التي
تقوم بقطع بعض الفوائد عن العاملني بها
وعليهم أن يقرروا ما إذا كان عليهم الذهاب
إلى هذه االماكن أم ال؟ وقال أنه يخطط
للتحقق في املعلومات التي يستلمها عبر
اخلط الساخن قبل نشرها على وسائل
اإلعالم وهذا جزء من حملة حلقوق العمال.
ومن ناحية أخرى أتهمت كاثلني وين رئيسة
وزراء أونتاريو وريث صاحب سلسلة مقاهي
تيم هورتن (رون جويس) اإلبن بأنه يأخذ موقف
غير عادل من العاملني بقطع بعض الفوائد
عنهم ،ولكن سلسلة هورتن أصدرت بيانا
دافعت فيه عن نفسها مؤكدة أن االدعاءات
بقطع بعض الفوائد عن العاملني جاء من
مجموعة مارقة وإن هذه االدعاءات ال تعكس
قيم الشركة أو أراء أصحابها وال تعكس
وجهات نظر أغلبية العاملني اخمللصني من
أصحاب املقاهي لدينا.

معارضة كيبيك ترفض جعل الذكري
السنوية حلادث املسجد يوما قوميا للبالد

اتفق احلزبني الرئيسيني املعارضني في كيبيك
على رفض اقتراح بجعل التذكار السنوي حلادثة
مسجد كيبيك يوما ً قوميا للتصدي لظاهرة
كراهية املسلمني ،وقد قدم هذا االقتراح اجمللس
الوطني للمسلمني في كندا إلى رئيس الوزراء
مؤخرا ،ولم تتخذ احلكومة الفيدرالية موقفا
رسميا جتاه هذا االقتراح.
وقال صموئيل بولني من أحد أحزاب كيبيك
املعارضة «إن الذكري السنوية لهذا احلادث يجب
أن تكرس لالحتفال بضحايا هذه املأساة الرهيبة
التي قام بها فرد واحد وليس اجملتمع بأسره ،وإن
مقاطعة كيبيك منفتحة ومرحبة باجلميع
وشعبها ال يكره املسلمني» ،وقال فرد أخر من
احلزب الثاني املعارض «إن مصطلح إسالموفوبيا
مثير للجدل وأن هناك بالفعل يوما قومي ملنع
التمييز العنصري والقضاء عليه».
يذكر أن االعتداء االرهابي على مسجد كيبك
وقع في يناير املاضي وراح ضحيته ستة رجال
مسلمني وجرح ١٩أخرين.
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للخل ا�ستخدامات منزلية �أخرى

ميكنك نقع فوط املطبخ في إناء به ماء وقليل من اخلل ثم غسلها وذلك ملا للخل من خواص في
مكافحة الفطريات املوجودة بتلك الفوط.
إغمسي قطعة قماش نظيفة في اخلل ،وامسحى بها األماكن املراد نزع امللصقات اخلاصة بالسعر،
أو بأي بيانات أخرى على األكواب أو األواني ،أو آثار الصمغ إلزالتها.
أضيفي قليل من اخلل إلى ماء شطف األكواب ،جلعلها تبدو براقة وتخلصها من البقع وتقتل
امليكروبات أيضا .للتخلص من دوائر املاء التي تغطي األسطح اخلشبية ،يخلط مقدار من اخلل
ومقدار من زيت الزيتون ،وتغمس قطعة قماش في ذلك احمللول ،وتدهن بها األسطح اخلشبية.
الزالة بقايا الطالء التي تناثرت على الزجاج تستخدم قطعة قماش نظيفة مغموسة في اخلل،
ويلمع بها الزجاج ،فيلني الطالء ،وبعد قليل ميكن إزالته.

�أ�سرار:

أصول ولياقة تصرف

اإلصرار على اخلوض في األمور الشخصية
للغير ،عادة غير مستحبة ،فلكل شخص احلق
في االحتفاظ بتفصيالت حياته ،التي ال يبوح
بها إال ملن يحب.

ر�أيي ور�أيك:

عندما تُسأل عن رأيك في أمر معني ،ال تقل
شيئا ً غير حقيقي ألنك تخشى احراج الشخص
اآلخر ،بل قل احلقيقة التي تعجبك في املوضوع،
وعلق على ما يروقك ويلفت نظرك.
وال تقل احلقيقة بشكل جارح يؤذي املشاعر؛
مثل“ :هذه املالبس بشعة عليك” أو “قصة
شعرك مش بطالة”؛ وبخاصة عندما يكون
ِ
الشخص فرحا مبا يسألك الرأي فيه ،ويريدك أن
تؤكد رأيه!

ادارة جديدة
ب�إدارة� :أمين فرح

العـــائلــــــة

دعوة:

عند دعوة مجموعة من األصدقاء أو املعارف أو
األقارب ،على غداء في البيت ،يكون من الالئق
توفير بعض أصناف من الطعام اخلفيف؛ مثل
طبق كبير من فاكهة املوسم أو أنواع من احللوى
اخلفيفة ،أو البسكويت ،وتوضع على املائدة
اجلانبية ،أو فوق «البوفيه» بشكل مستدمي،
طوال فترة الدعوة .ألن توفير هذه األصناف،
سهلة التناول ،هو طريقة ممتازة للتأكد من
أن الضيف الذي لم يشعر باحلرية الكافية في
اثناء تناول وجبة الغذاء ،أو لم يكن جائعا ً بدرجة
كبيرة ،سيتمكن من التقاط بعض األصناف
األخرى فيما بعد ،عندما يشعر باأللفة والراحة
مع كل األفراد املوجودين ،أما بالنسبة للشاي
والقهوة ،فيفضل تقدميهما بعد الظهر ،بعد
تناول الغذاء بوقت كاف.

هل �أنت مبذر �أم بخيل؟!

ال ينفي أحد أهمية النقود في حياتنا ،ولكن اسلوب
تعاملك مع النقود وطريقة صرفها ،تع ّبر عن كثير
من جوانب شخصيتك،فهل يحتل املال املكانة
األولى في حياتك؟ أم أن هناك أولويات قبل املال؟
يقسم اخلبراء واملتخصصون الشخصيات تبعا ً
ألسلوبها في اإلنفاق إلى:
الشخص املبذر :وبخاصة إذا كان دخله وامكانياته
محدودة ،ويصفه علماء النفس ،بأنه شخصية
هستيرية محبة للمظاهر ،حيث يعطي لها
أهمية كبرى في حياته ،وال يهتم باجلوهر ،وسهل
التأثير عليه ،فيتورط في مشروعات أو مسروفات
لم يخطط لها ،وقد يندم عليها ،ولكنه ال يلبث أن
يكرر التجربة مرة أخرى.
وهو يلجأ لالستدانة لتغطية مصروفاته الكثيرة
التي ال تتوازن مع دخله احملدود ،وال يستطيع تسديد
التزاماته األساسية بسبب اسرافه ،فيعرض
نفسه ويعرض أسرته لكثير من املواقف احملرجة،
بسبب اسرافه الذي ال يتوائم مع واقعه.
وأبناء املبذر يسيرون على ذات الدرب ،فيجد نفسه
مطالبا بتلبية كافة احتياجاتهم الضرورية
ورغباتهم غير الضرورية ،دون تقدير لظروفه ،كما
يشعر األبناء أن طلباتهم التي ال حدود لها مجابة
دائماً.
الشخص البخيل :ال يشعر بالتزام جتاه أسرته
وأقرب الناس إليه ،وقد يكون دخله ال بأس به ،ورغم
ذلك فقد يبخل حتى على نفسه ويفضل ادخار
نقوده ،ويته ّرب من تسديد التزاماته أو سداد ما
يدعي انه ال ميلك ما يشتري به قوت
عليه ،وقد ّ
يومه.
وفي بعض األحيان يكون بخله على أسرته فقط
على حني إنه ال يبخل على نفسه بشيء ،كما أنه
قد يكون كرميا ً مع من هم من خارج نطاق أسرته،

في الوقت الذي تعاني فيه أسرته من بخله! وهو
شخص ال مييل للتع ّرف على أناس جدد حتى ال
يتورط في مصروفات جديدة ،وهو شحيح في
عواطفه أيضا ً جتاه اآلخرين وال يفكر في مساعدة
محتاج.
وهو في معظم األحيان ال يهتم مبظهره ،وال يفكر
في جتديد شيء تالف أو أصابه العطب في بيته،
ويتعامل مع أبنائه مبنطق تقدير قيمة املال ومدى
اجلهد املبذول فيه.
ويفسر األطباء النفسيون ظاهرتي التبذير والبخل،
بأنهما قد ترجعان إلى عوامل نفسية أو جتارب
سابقة معه أو مع أسرته في طفولته ،فيشعر
الشخص املسرف بأن الناس لن تهتم به أو تتعامل
معه إال إذا بدا غنيا في نظرهم ،ولذلك فهو يركز
كل جهده وكل وقته للظهور مبظهر ال يتمشى مع
واقعه.
أما البخيل فيفسر املتخصصون سبب بخله
بأنه يعتقد أن املال وحده هو الذي يؤمن حياته
ومستقبله ،فهو يخشى الزمن واملستقبل،
ويعتقد أن سلوكه سيوفر له األمان.
ويرى األطباء أن الشخص املتزن في تعامله مع
النقود ،باعتبارها وسيلة لالنتفاع بخدماتها؛
ويعمل على االستفادة منها وإفادة األخرين أيضاً،
هو شخصية متزنة وناجحة بصفة عامة ،له
عقلية منظمة ويستطيع عمل ميزانية لبيته
ملواجهة نفقات احلياة ،وال يتعرض ألزمات مالية
بسبب تقديره العملي لظروفه املادية ،مجامل
محبوب مما حوله ،متزن في عواطفه ،ويتصرف
بصدق وايجابية جتاه احتياجات األخرين ،وبصفة
عامة تشعر أسرته باالستقرار والسعادة ليس
فقط في شئونهم املالية ولكن في كل جوانب
حياتهم.

Bakery and Delicatessen

Greek, European and Middle East Grocery
Specialized in Cakes & Pasteries for all Occasions

يوجد لدينا اجود انواع الأجبان والزيتون
واملخلالت

م�ستعدون لعمل

منتجات غذائية يونانية
و�أوروبية وعربية
جميع انواع احللويات
والبقالوة والكيك
416.754.7857

كيك االعرا�س

و�أعياد امليالد,
و�أول مناولة والعماد
وجميع املنا�سبات
االخري

)1961 Kennedy Road, (Progress & Kennedy
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أخي املسلم ..القرآن بيقول أن القدس وكل فلسطني يهودية ..هتعمل إيه بقى

من فضلك متسرعشي وتقول مستحيل
ده كذب «القدس إسالمية» أو أن الكاتب ده
مجنون أو بيستهبل أو كافر أو بتاع إسرائيل
وتطبيع وكده ،عميل صهيوني يا عم.
سيبك من الكالم ده ،ألنه مش هيغير من
احلقيقة اللي هقولهالك ،ومش يغير إني
مسلم وكمان معتز بديني جدا ً ،وكمان
بدافع عن حق الفلسطينيني طبعا ً وحق أي
مظلوم ،واللي عايز يرد ،احسن يرد على آيات
القرآن وكبار املفسرين ،اللي بيقولوا أن القرآن
الكرمي بيقول إن فيه أرض مقدسة ربنا ورثها
لليهود ،وده موجود في أكتر من أية ،وعلماء
كبار مسلمني جامدين زي الطبري والقرطبي
وغيرهم بيقولوا أن األرض املقدسة دي من
النيل للفرات ،مش بس كده ،ده كمان إن اهلل
 جل عاله -عاقب اليهود (يهود وقتها طبعا)بالتوهان أربعني سنة في صحراء سيناء،
ألنهم رفضوا يدخلوا األرض اللي كتبها
ليهم ،أصلهم كانوا خايفني من سكانها
األصليني.
نيجي للقرآن الكرمي ،شوف يا سيدي هو لم
يذكر مدينة القدس وال فلسطني نهائياً،
رغم أنه ذكر مدن تانية ،زي مكة التي ولد
فيها رسول اهلل (ص) ،وفيها زي ما انت عارف
البيت احلرام اللي بناه سيدنا ابراهيم ،وبنشد
الرحال ونحج له ،مثل قول اهلل «وَ َك َذلِ َك
أَوْ َح ْينَا إِلَ ْي َك ُقرْآنا ً َعرَب ِ ّيا ً لِ ُت ْن ِذر َ أ ُ َّم الْ ُقرَى وَ َم ْن
ُون
ِّني وَالزَّيْت ِ
َح ْولَ َها» (الشوري  ،)7وقوله «وَالت ِ
َ
ني» (التني.)3-1:
سي ِن َ
وَ ُطور ِ ِ
ني وَ َه َذا الْ َبلَ ِد األ ِم ِ
املقصود هنا بالبلد األمني طبعا ً مدينة مكة،
ووصفها القرآن بأم القرى ،يعني أم املدن
وأقدسها ،كمان القرآن ذكر مدينة يثرب،
فهي زي ما انت عارف املدينة التي هاجر إليها
النبي (ص) بعد ما بهدلوه كبارات مكة ،زي
ما بتقول كتب السيرة ،وفيها زي ما انت
عارف قبر النبي ومسجده ،ويثرب جت في
القرآن مرتني ،األولى باسم يثرب ،والتانية
باسم املدينة ،وهو اإلسم اللي اختاره ليها
سيدنا النبي «وَإِذْ َقالَ ْت َطائ ِ َف ٌة ِمن ُْه ْم يَا أ َ ْه َل
ي َ ْثرِ َب» (األحزاب  ،)13وقال تعالى « َما َكا َن لأِ َ ْه ِل
لأْ َ
اب أَن يَتَخَ لَّ ُفوا
المْ َ ِدي َن ِة وَ َم ْنللهَّ َح ْولَ ُهم ِّم َن ا ْعرَ ِ
ول ا ِ» (التوبة .)120
َعن ر َّ ُ
س ِ
هناك مدن أخرى ذكرها القرآن زي بابل ومدينة
آرم ذات العماد ،وذكر بلدا ً هي مصر ،لكنه
مذكرش أبدا ً القدس أو فلسطني ،مش غريبة
إن مدينة بكل القداسة اللي بيتكلموا عنها،
وميذكرهاش؟ بيتهيألي غريبة.
ضيف بقى على ده إن القرآن الكرمي ،زي ما
بيقول مفسرين وعلماء كبار مكتفاش بس
بإن القدس وفلسطني يهودية ،لكن ضاف
عليهم األرض من النيل في مصر إلى الفرات
في العراق.
دي بعض اآليات وتفسير علماء كبار من
وس ٰى لِ َق ْو ِم ِه
السنة والشيعة «وَإِذْ َقا َل ُم َ
يَا َق ْوم اذْ ُك ُروا ن ِ ْع َم َة اللهَّ ِ َعلَ ْي ُك ْم إذْ َج َعلَ
ِ
يك ْم ِ أ َ
نب َيا َء وَ َج َعلَ ُكم ُّملُ ً
وكا وَآت ُ
ِف ُ
َاكم َّما لَ ْم
ِ
ض
ني يَا َق ْو ِم ادْخُ لُوا الأْ َر ْ َ
يُ ْؤ ِت أ َ َح ًدا ِّم َن الْ َعالمَ ِ َ
للهَّ
ُ
س َة الَّ ِتي َكت ََب ا لَ ُك ْم وَلاَ تَرْت َ ُّدوا َعلَ ٰى
المْ ُ َق َّد َ
وس ٰى
اسرِي َن َقالُوا يَا ُم َ
أَدْبَار ِ ُك ْم َفتَن َقلِ ُبوا خَ ِ

يها َق ْو ًما َج َّبارِي َن وَإِن َّا لَن
إ ِ َّن ِف َ
ن َّ ْدخُ لَ َها َحت َّٰى يَخْ ُر ُجوا ِمن َْها
اخلُو َن»
َفإِن يَخْ ُر ُجوا ِمن َْها َفإِن َّا دَ ِ
(املائدة)22 -20:
هتالقي هنا أوال ً أن اهلل فضل
اليهود على باقي البشر ،وثانيا ً
أمر اليهود بأنهم يدخلوا
األرض املقدسة التي كتبها
ليهم ،وملا رفضوا ألنهم
خايفني من سكانها األصليني (قوما جبارين)،
هددهم بأنهم هيكونوا من اخلاسرين.
ويكمل القرآن الكرمي «قالوا يا موسى إنا لن
ندخلها ابدا ً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك
فقاتال إنا هاهنا قاعدون» (املائدة  ،)24و» َقا َل
يهو َن
س َن ًة ي َ ِت ُ
َفإِن َّ َها ُم َحرَّ َم ٌة َعلَ ْي ِه ْم أَرْب َ ِع َ
ني َ
لأْ َ
ني»
اس ِق َ
ض فَلاَ ت َأ ْ َ
س َعلَى الْ َق ْو ِم الْ َف ِ
ِفي ا ر ْ ِ
(املائدة )26
بسبب إصرار اليهود على إنهم ميحاربوش
السكان األصليني قرر ربنا يعاقبهم بأنهم
يتوهوا في صحراء سيناء  40سنة ،هتالحظ
هنا إن اآليات ال حتتاج إلى تأويل ،فهي واضحة،
وكمان هي بتتفق مع الرؤية التوراتية ،يعني
اللي موجودة في التوراة،
طيب إيه هي األرض املقدسة اللي ذكرها
القرآن الكرمي؟
الطبري وهو من كبار العلماء واملفسرين
املسلمني اجلامدين اللي ليهم شنة ورنة
واحترام بيقول «لن تخرج من أن تكون من
األرض التي ما بني الفرات وعريش مصر،
إلجماع جميع أهل التأويل والسير والعلماء
باألخبار على ذلك.
هتالحظ هنا إن الطبري بيقول اجماع بني
العلماء على مكان األرض املقدسة ،يعني أمر
محسوم ،وهي هنا مش بتضم بس القدس
وفلسطني ،لكن معاهم كمان جزء كبير
من مصر وجزء كبير من العراق ومعاهم
كل سوريا ولبنان واألردن ،مش بس علماء
املسلمني اللي قالوا كده ،وكمان فيه علماء
شيعة كبار ،منهم الطبرسي اللي بيقول
«وهي بيت املقدس عن بن عباس والسدي وبن
زيد وقيل هي دمشق وفلسطني وبعض األردن،
عن الزجاج والفراء هي الشام ،عن قتادة وقيل
هي أرض الطور وما حوله.
إيه معنى أن ربنا بيقول :كتب اهلل لكم؟
يرد الطبرسي «أي كتب في اللوح احملفوظ
أنها لكم وقيل معناه وهب اهلل لكم» ،اللوح
احملفوظ في العقيدة اإلسالمية زي ما انت
عارف هو أداة حفظ بها اهلل مقادير اخللق
قبل ما يخلقهم ،ويقول القرطبي «فرض
دخولها عليكم ووعدكم دخولها وسكناها
لكم» ،وبيقول بن كثير «التي وعدكموها اهلل
على لسان أبيكم إسرائيل ،أنه وراثة من آمن
منكم».
قال اهلل «فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز
ومقام كرمي كذلك وأورثناها بني إسرائيل»
(الشعراء )59-57
يعني ربنا خرج اليهود من أرض إللي فيها
اخلير ده كله ،وهي اللي اورثها ليهم ،األلوسي
بيفسر ويقول« :وأورثناها بني إسرائيل  -أي

ملكناها لهم متليك اإلرث»،
ويقول البغوي «أن اهلل تعالى رد
بني إسرائيل إلى مصر بعد ما
أغرق فرعون وقومه ،فأعطاهم
جميع ما كان لفرعون وقومه
من األموال واملساكن» ،ويقول
الطبرسي «وذلك إن اهلل رد بني
إسرائيل إلى مصر بعد ما أغرق
فرعون وقومه وأعطاهم جميع
ما كان لفرعون وقومه من األموال والعقار
واملساكن والديار».
سيبك من إن اليهود مرجعوش مصر ،لكن
املفسرين دول وغيرهم بيقولوا إن ربنا أورثهم
مصر بخيراتها« ،أورثهم» واخد بالك ،مصر
كلها بقى،
معناه إيه الكالم ده؟
معناه إن القرآن الكرمي وعلماء كبار بيأكدوا
إن القدس وفلسطني وسوريا واإلردن ولبنان
وجزء كبير من مصر ربنا اداها لليهود ،أكيد
انت عارف أن النبي (ص) دخل في صراع
سياسي مسلح وغير مسلح مع اليهود
وقتها ،والقرآن طبعا ً كان ضدهم ووصفهم
بـ «القرده واخلنازير».
وكمان بيحرفوا كالم ربنا وقرر يعاقبهم
«فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم
يقولون هذا من عند اهلل ليشتروا به ثمنا
قليال فويل لهم مما كتبت أيديهم و ويل لهم
مما يكسبون» (البقرة  ،)10( )79ومع ذلك فإن
اهلل جل عاله في القرآن معقبهمش وسحب
منهم األرض املقدسة.
نيجي لألسانيد اللي بيقولها اإلسالميني
ومعاهم ناس كتير زى إن النبي (ص) صلى
باألنبياء في املسجد األقصى ،احلجة الثانية
أنها أولى القبلتني ،لو كان ربنا  -جل عاله-
شايف إن احلجج دي تخلي األرض بتاعت
املسلمني لوحدهم ،مكنش إداها لليهود ،أو
كان سحبها منهم بعدما حصل اللي حصل
بينهم وبني النبي ،وانت مسلم زيي وعارف
إن القرآن هو األساس ومينفعشي حد يغير
كالم ربنا فيه بأي حاجة تانية حتى لو كانت
حديث منسوب لسيدنا النبي (ص).
طيب أنا واجع قلبي ليه؟
عشان تعرف احلقيقه ،سواء كانت بتساند
اللي انت مقتنع بيه أو ال ،سوا ًء كانت زي اللي
بيقوله اإلسالميني اللي ضحكوا علينا (من
اإلخوان لداعش والقاعدة وغيرهم قوميني
وناس كتيرة) ،بصراحة اكتر مينفعش انا
أو غيري نغير في القرآن عشان نقول كالم
يعجب أي حد ،وبرضه مش قادر افهم اللي
بيقولوا عن نفسهم إن إسالمهم احسن من
كل املسلمني اللي زيي وزيك ،مقروش القرآن
الكرمي؟
معنى كده اننا عندنا مشكله؟ طبعا ً
ألننا كمسلمني اجترينا في معركة خسرانة،
واإلسالميني وكتير معاهم من مؤسسسات
دينية ودول وحكام وغيرهم وغيرهم جروا
وراهم ماليني من مسلمني ووقعونا في ورطة
كبيرة ،هتف الناس الطيبني وراهم «إسالميه
إسالميه» ،وطلعت مش إسالمية ،واذا حصل

بقلم :سعيد شعيب

يعني وقررت اسرائيل أن حتتكم إلى النصوص
املقدسة في التوراة والكتاب املقدس والقرآن
الكرمي ،وراحت بيهم لألمم املتحدة هتكسب
طبعا ً املعركة.
يعني خالص القدس وفلسطني ضاعوا؟
أل طبعاً ،أوال ً بس الزم نعرف إن طريقتنا في
حل املشكله دي فشلت ومحتاجني نفكر في
طريقة تانية ،وثانيا ً ان األوطان في زمننا مش
بتتبني على أساس ديني ،زي ما انت عارف
العالم كله مسلمني ومسيحيني وغيرهم
دخلوا حروب دينية ،وسال دم ماليني البشر،
ألن كل واحد شايف إنه لوحده وكيل ربنا على
األرض ،دينه اعظم واصدق دين ،وطبعا ميوت
شهيد عشانه ويدخل اجلنة ،ودي ملهاش
حل ،احلروب والصراعات الدينية مفيش فيها
إننا نوصل إلى مشتركات ،ألن كل طرف عايز
يقضي على التاني نهائيا ً أو يخليه يخضع
ليه بالكامل ،يعني مش ممكن نقدر نقنع
بعض ،مش ممكن نتفق ،ووصل اإلنسان إلى
إنه ضروري يبعد عن الصراعات الدينية ،وألن
أي وطن في الدنيا فيه ديانات وعقائد مختلفة
عن بعضها ،وفي ناس معندهاش عقائد أو
دين ،مش هنقعد بقى نذبح في بعض ،وده
يقولك ديني وده يقولك ديني ،كان احلل إن
الوطن يؤسسوه على أساس املواطنه،
يعني ايه؟
يعني يا سيدي إن كل اللي عايشني على أرض
الوطن ،كل واحد يعبد اللي هو عايزه وملوش
دعوة بغيره .وانهم بالنسبه للدولة كلهم
مواطنني ليهم نفس احلقوق والواجبات،
يعني دولة علمانية.
متتخضش وتصدق إن العلمانيه كفر والكالم
اللي بيقوله اإلسالميني ،العلمانية مش دين
عشان تبقى ضد أي دين ،العلمانية طريقة
في إدارة الدولة ،معناها إن الدولة تعامل
كل املواطنني زي بعض بالضبط ،ومتنحازش
ألصحاب دين ضد دين تاني ،يعني نعيش مع
بعض بسالم واحنا عارفني إننا مختلفني،
والزم كل واحد فينا يكون حر ويقدس حرية
غيره.
إيه عالقه ده بفلسطني والقدس؟
هو ده األساس ،مش «إسالمية إسالمية»
اللي ضيعت حقوق الفلسطينني ،معناه
إنك محتاج تفكر تاني في ان الصراع بينا
وبني اسرائيل مش مفروض يبقى صراع ديني
(زي ما شفت هنخسره) ،ومش «صراع وجود
ال حدود» والكالم اللي انت عارفه ،لكن هو
صراع سياسي ،صراع على حقوق شعب
مظلوم ،من حقه أن يعيش كمواطن حر في
بلد حر ،املواطن الفلسطيني ده مش بس
مسلم ،فيه مواطنني فلسطينني مسيحيني
وغير مسيحيني ،من حقهم يعيشوا أحرار
في بلد حر ،يعني صراع على حقوق بشر،
وده اللي عملوا مثالً نيسلون مانديال اللي
حرر بلده جنوب افريقيا من العنصرية،
وبكده الفلسطينني يساعدوا نفسهم
أوالً ،ونساعدهم ويساعدهم العالم كله
مسلمني وغير مسلمني ...بس يا سيدي هوه
ده املوضوع.
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تقـــــــــــارير

يف قدا�س عيد امليالد بح�ضور ال�سيا�سيني
ً
ر�سميا علي �صورة رئي�س الوزراء امل�سيئة للم�سيح
الكني�سة القبطية بكندا حتتج
الأنبا مينا �أ�سقف م�سي�ساجا وغرب كندا يف ر�سالة قر�أها القم�ص �أجنيلو�س �سعد:
فخورين كوننا كنديني وبحرية الأعتقاد ولكن احلقوق معها م�سئولية
جميع ًا ُنخطي ولكن عندما نفعل وجب علينا الإعتذار
كم�سيحيني تعلمنا �أن ُنظهر احلب وال�سالم ولكننا نقف لأجل احلق
ردا ً علي صورة رئيس الوزراء الكندي
«جاسنت ترودو» وأخية الكسندر
والتي ظهرا فيها يرتديان تيشرات
حتمل «اميوجي» ضاحك لصورة
العشاء األخير ،والتي أثارت عاصفة
من اجلدل بني املسيحيني في كندا،
وفي تعقيب من الكنيسة القبطية
بكندا عبر رسالة قداس ليلة
عيد امليالد لنيافة األنبا مينا أسقف إيبارشية
مسيساجا وغرب كندا ،وهي الرسالة التي
قرأها القمص أجنيلوس سعد ،قال فيها:نحن
كمسيحيني تعلمنا أن نُظهر احلب ونسعي دائما ً
لتحقيق السالم ،وتعلمنا أيضا ً أن نقف مع وألجل
احلق .عليه فقد رأي الكثيرين صورة حديثة لرئيس
الوزراء« ،جاسنت ترودو» ومعه شقيقه يرتديان
مالبس ترسم ربنا ومخلصنا يسوع املسيح برموز
تعبيرية بوجه «اميوجي» ضاحك في العشاء
األخير ،تلك الصورة الرمزية العميقة في إمياننا.
وجميعا ً شعرنا بالصدمة واحلزن الشديد لرؤية أي
شخص  -والسيما زعيم بلدنا  -يضع ربنا بهذه
الطريقة .وكجالية قبطية أنتظرنا األعالن بأن
تلك الصورة وهمية ،ولكن هذا لم يحدث .وبناء
علي ذلك وجند أنفسنا اليوم ،أوال ً نصلي لرئيس
وزرائنا  -كما نفعل في كل قداس  -ليعطيه
اهلل احلكمة واألستنارة .وثانيا ً نحن نتفهم أننا
جميعا ً نُخطئ ،ولكن عندما نفعل ،يجب علينا

الوقوف واإلعتذار عن األخطاء التي
أرتكبناها .ثالثا ً نذكركم برسالة
كورنثوس  10:23والتي فيها يقول
بولس الرسول « :كل األشياء حتل
لي  ،ولكن ليس كل األشياء توافق،
كل األشياء حتل لي لكن ليس كل
األشياء تبني» .ذلك هو التنوير والذي
نُصلي هلل لكي يظهره لرئيس

الوزراء.
وأضاف األنبا مينا في رسالته في قداس ليلة عيد
امليالد  :أننا فخورين جدا ً كوننا كنديني ،وفخورين
بحريات املعتقد والدين ،والتي يتمتع بها الكنديني
مبوجب امليثاق الكندي للحقوق واحلريات ،ولكن
تلك احلقوق حتمل معها مسئولية أحترام بعضنا
البعض .ال ميكننا أن نرغم أي شخص على العبادة
بطريقة معينة ،ولكن يجب علينا أن نقدم
اإلحترام لربنا ومخلصنا يسوع املسيح.
وختم القمص أجنيلوس سعد رسالة نيافة األنبا
مينا بالقول  :سيادة رئيس الوزراء ،لو كانت تلك
الصورة حقيقية ،فنحن نغفر لك ،ولكن يجب
أت تعرف أنها كانت سبب إيذاء شديد للكثيرين،
ونحن نتوقع أفضل من قادتنا .نحن نصلي من
أجل أن ترى اخلطأ في طرقك وتعتذر لنا جميعا ً
نحن الذين تعرضنا لإلساءة بفعل هذا الفعل
املتهور .ونحن ممتنون حقا جلميع الكنديني سواء
املسيحيني أوغير املسيحيني الذين شاركونا

القمص
اجنيلوس
سعد وهو
يقرأ رسالة
االنبا مينا
الصورة
التي أثارت
اجلدل

احلاضرين بقداس عيد امليالد يتقدمهم السياسيني
القلق وأعربوا عن استيائهم من هذا الفعل.
فدون االحترام املشترك جلميع األديان ،فسنفشل
كمجتمع.
وبعد تلك الكلمات أمتلئت كنيسة القديس
أثناسيوس مبسيساجا بالتصفيق
اجلدير بالذكر أن قداس ليلة عيد امليالد شارك به
لتهنئة األقباط بالعيد العديد من السياسني
الكنديني علي كافة املستويات ومنهم ،عمدة
مدينة مسيساجا« ،بوني كرومبي» ،وأعضاء
البرملان عن احلزب الليبرالي النائب «عمر الغبرا»
و النائبة «إقرا خالد» و عضو البرملان عن حزب

احملافظني« ،جارنت جينز» و عضو برملان مقاطعة
أونتاريو «بوب دالني» و مستشار الدائرة «رون
ستار» وأستمعوا لتلك الرسالة وهذا اإلحتجاج
بشأن تلك الصورة لرئيس الوزراء
ثم أرسلت إيبارشية مسيساجا وغرب كندا
خطابا ً رسميا ً بهذا احملتوي  -حصلت «جود نيوز»
علي نسخة منه  -إلي رئيس الوزراء «جاسنت
ترودو»
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 16مار�س موعد االنتخابات الرئا�سية امل�صرية للمقيمني باخلارج
أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات في مصر اجلدول الزمني النتخابات الرئاسة في العام 2018
وشروط الترشح ومواعيد اجلولة األولى وجولة اإلعادة ،واحلد األقصى لسقف اإلنفاق في الدعاية
االنتخابية ،وكيفية احلصول على الرموز االنتخابية .وقال الشني إبراهيم ،رئيس الهيئة الوطنية
لالنتخابات ،إن االنتخابات املقبلة ستجرى في اخلارج أيام  16و 17و 18مارس القادم ،وستجرى
داخل القطر املصري على مدى ثالثة أيام من  26إلى  28مارس .وتابع أنه في حال إجراء جولة إعادة
ستعقد في اخلارج من  19إلى  21أبريل وفي الداخل من  24إلى  26أبريل  .وقال رئيس اللجنة العليا
إنه سيتم تلقي طلبات الترشح من  20يناير وحتى  29يناير مبقر الهيئة ،وإعالن ونشر القائمة
املبدئية للمرشحني يومي  30و 31يناير ،وتلقي الطعون يومي  1و 2فبراير .وأضاف الشني أنه سيتم
فحص طلبات الترشح والفصل في الطعون  5فبراير ،وتلقي تظلمات املرشحني  7و 8فبراير ،وتقدمي
الطعون وقيدها في احملكمة اإلدارية يومي  10و 11فبراير ،والفصل في الطعون ونشر ملخص
الطعون يومي  20و 21فبراير .وأشار إلى أنه سيتم استخراج الرموز  22فبراير على أن تبدأ احلمالت
االنتخابية اعتبارا من  22فبراير.

بن�س يزور م�صر والأردن و�إ�سرائيل ال�شهر اجلاري
قال البيت األبيض في بيان له إن نائب الرئيس األمريكي مايك
بنس سيزور مصر واألردن وإسرائيل خالل الفترة من  20إلى 23
يناير اجلاري في جولة كانت مقررة في البداية الشهر املاضي
بعد أن اعترف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل.
ومن املقررر أن يجري بنس مباحثات مع الرئيس املصري عبد
الفتاح السيسي والعاهل األردني امللك عبد اهلل ورئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو .وأضاف البيان أن بنس ،وهو مؤيد
قوي لقرار ترامب بشأن القدس ،سيزور أيضا احلائط الغربي
باملدينة ويلقي كلمة أمام البرملان اإلسرائيلي .وقالت إليسا فرح
املتحدثة باسم بنس «بتوجيهات من الرئيس ترامب ،سيسافر
نائب الرئيس إلى الشرق األوسط من أجل التأكيد مجددا على
التزامنا بالعمل مع حلفاء الواليات املتحدة في املنطقة من أجل هزمية الراديكالية التي تهدد
األجيال القادمة وملناقشة سبل العمل سويا حملاربة اإلرهاب» .يذكر أن بنس قد أرجأ بنس زيارة
كانت مقررة ملصر وإسرائيل الشهر املاضي ليبقى في واشنطن من أجل تصويت في الكوجنرس
على خطة ترامب لإلصالح الضريبي.

ال�سعودية دفعت للأمري هاري وعرو�سه
 60مليون دوالر لق�ضاء �شهر الع�سل يف جدة
كشفت تقارير بريطانية ،أن السعودية دفعت لألمير هاري
وعروسه ميجان ماركل  60مليون دوالر أمريكي ،وحسب تقارير
صحفية كشف القصر امللكي في بريطانيا ،أن السعودية
دفعت لألمير هاري وعروسه ميجان ماركل  60مليون دوالر
مقابل قضائهما شهر العسل في مدينة جدة ،بعد زواجهما
املقرر في مايو املقبل ،وذلك على الرغم من حالة التقشف
التي تشهدها السعودية والتي تعتبر األشد في تاريخ اململكة،
والتي جاءت بالتزامن مع هبوط أسعار النفط منذ أكثر من عامني ،وقالت التقارير الصحفية ،إن
استضافة األمير هاري وزوجته لقضاء شهر العسل في مدينة جدة يأتي أيضا من أجل الترويج
للمملكة على أن «أبوابها مفتوحة» ومن أجل استقطاب السياح.
وتقول املصادر ،التي نقل عنها املوقع ،إن خطة قضاء شهر العسل لألمير هاري ،والتي لم يتم
اإلعالن عنها رسميا حتى اللحظة ،تتضمن قص شريط رالي الشاحنات العمالقة مبدينة جدة،
وافتتاح أول فرع لسلسلة مطاعم أمريكية شهيرة مبدينة الرياض ،مؤكدة أن اخلطوة السعودية
تأتي في إطار اإلصالحات التي يقوم بها ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان ،كما تأتي
ضمن دعم التحول االقتصادي وتنشيط صناعة السياحة في السعودية.

البابا فرن�سي�س :لن�صلي من اجل حتقيق احلرية الدينية للجميع
دعا البابا فرنسيس الى الصالة من أجل احلرية الدينية بالنسبة
للجميع وذلك في فيديو له حيث قال «عندما نفكر مبن يتعرض
لالضطهاد بسبب دينه ،نتجاوز التمييز على مستوى الطقوس
أو العقائد ،ولـنضع أنفسنا إلى جانب الرجال والنساء الذين
ِّ
ولـ”نصل من أجل
يكافحون لعدم التخلي عن هويتهم الدينية،
كل منهم ،لكي يتمكن املسيحيون واألقليات الدينية األخرى
أيضا ،أن يعيشوا إميانهم بحرية كاملة” .وأشار البابا الى أن
«في عالم الثقافات املتنوعة في آسيا ،تواجه الكنيسة مخاطر عديدة ،وقد أصبحت مهمتها
أكثر صعوبة لكونها أقلية» ،واختتم بالقول إن «هذه اخملاطر والتحديات تتقاسمها الكنيسة مع
تقاليد دينية أخرى ذات أقلية ،والتي جتمعنا وإياها الرغبة باحلكمة واحلقيقة والقداسة».

اخبـــــــــــار

ما ال تعرفه عن كني�سة ميالد امل�سيح
بالعا�صمة االدارية اجلديدة
افتتح قداسة البابا تواضروس كنيسة ميالد املسيح بالعاصمة
االدارية اجلديدة وذلك بقداس عيد امليالد وبحضور الرئيس عبد الفتاح
السيسي ولفيف من االساقفة وسط فرحة عارمة من الشعب ،وتبلغ مساحة كنيسة ميالد
املسيح تبلغ  15فدان ،مبا يعادل  63ألف متر مربع ،مبساحة بناء  10آالف متر مربع ،وتتكون من
مبنى الكاتدرائية بسعة  8200فرد وهو عبارة عن «بدروم» وصحن الكنيسة ومنارة بارتفاع  60مترًا.
كما أن «كنيسة الشعب» في العاصمة اإلدارية التي يتم تنفيذها هي األخرى سعتها  1000فرد،
وبها ساحة رئيسية ،إضافة إلى مبنى املقر البابوي وصالة استقبال وقاعة اجتماعات ومكاتب
إدارية ،كما حتتوى على قاعة مناسبات رئيسية وقاعتني فرعيتني ،وحمامات للرجال والنساء ،وغرف
للمعمودية ،واستراحة ،وغرفة للكنترول ،باإلضافة إلى الكنيسة مزوده بـ  4مصاعد رئيسية،
ُمراعاة كبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة.
` والكاتدرائية عبارة عن صحن رئيسي مغطى بقبوين متعامدين ،قطر ك ٍّل منهما  40مترًا يشكالن
صلي ًبا ،وتقابلهما في الوسط قبة الكاتدرائية بقطر  40مترًا وارتفاع  39مترًا عن سطح األرض
محملة على عدد  4عقود رئيسية بنفس القطر ،فضالً عن  4مثلثات كروية

م�صر ت�ستعد للحرب مع �إثيوبيا
سلطت صحيفة «فزغلياد» الروسية الضوء على اخلالف
بني مصر وإثيوبيا حول بناء سد النهضة اإلثيوبي ،مؤكدة
أن هذا اخلالف قد يتحول إلى حرب عاملية ثالثة ،وجاء في
مقال الصحيفة الروسية كالتالي:
«إن الصراع في القارة األفريقية يتجلى ،والسبب هو بناء سد ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية
على نهر النيل من جانب إثيوبيا ،لكن القاهرة حتاول اآلن وديا مع أديس أبابا ولكن دون جدوى ،ولكن
هناك أصوات متزايدة في مصر تطالب باحلل العسكري للوضع».
«حتى وقت قريب ،كانت العالقة بني مصر وإثيوبيا محكومة باتفاق وقع حتت إشراف بريطانيا في
عام  ،1929ثم وعد حاكم إثيوبيا رسميا بأن بالده لن تقوم بأي عمل على النيل األزرق وبحيرة تانا
ونهر سوبات ،وعالوة على ذلك ،حصلت القاهرة على وعد بعدم قيام إثيوبيا بأي مشاريع تضر
مبصالح مصر ».ولكن في حالة من السرية في عام  ،2010وصل املتخصصون األمريكيون إلى
إثيوبيا لبناء وصياغة السد األكبر في إثيوبيا ،والذي سيقوم بتنفيذه اإليطاليون برعاية الصني،
وبلدان فقيرة في جنوب أفريقيا على أمل احلصول على بعض الكهرباء من السد اجلديد».
وفي عام  2013صوت البرملان اإلثيوبي على إلغاء االتفاقات القدمية مع الدول اجملاورة وإبرام اتفاقات
جديدة ،وأهتم الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي بالقضية وعقد اتفاقا ً ثالثيا ً مع إثيوبيا
والسودان في عام  2015إال أن جيران مصر لم يهتموا بالوعد الغامض «مبراعاة مصالح مصر».
السد في منابع النيل الذي سيحرم مصر من النهر
«وأشار تقرير الصحيفة إلي أن إثيوبيا تبني
ّ
العميق ،والذي يعيش من خالله جزء كبير من السكان ،وبينما ال تترك القاهرة أي أمل في التوصل
إلى حل دبلوماسي للصراع توجه وزير اخلارجية املصري سامح شكري مرة أخرى إلى أديس أبابا
إلجراء محادثات منتظمة ،ولكن الفرص ،كما يدرك اجلميع ،صغيرة ،ولذلك ،فإن املصريني يصرحون
من وقت ألخر إنهم مستعدون حلمل السالح ،وكانت احلروب من أجل املوارد الطبيعية في جميع
األوقات أسوأ الكوارث».

زعيم كوريا ال�شمالية« :زر النووي» موجود
دائماً على مكتبي
حذر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الواليات املتحدة من أن زر
إطالق الصاروخ النووي موجود دائما ً على مكتبه ،وذلك في خطاب
له مبناسبة دخول العام اجلديد وجهه إلى شعبه ،وقال أون «إن أرض الواليات املتحدة بأكملها ضمن
نطاق أسلحتنا النووية ،والزر النووي موجود دائما ً على مكتبي ،يجب أن يكونوا على يقني بأن هذا
ليس تهديدا ً بل حقيقة».

مفتي م�صر يحرم تداول عملة البتكوين لأن ذلك تطاوالً على ويل الأمر
حرًّم مفتي مصر تداول عملة «البتكوين» االفتراضية معتبرا إياها وسيطا غير مقبول للتبادل
وتشتمل على أضرار «الغرر واجلهالة والغش اخلفي» .وقال شوقي عالم في بيان أصدرته دار اإلفتاء
إن ضرْب العملة وإصدارها حقٌّ لولي األمر أو من يقوم مقامه من املؤسسات النقدية ،وإن تداول
البتكوين يعد تطاوال ً على ولي األمر ومزاحمة الختصاصاته وصالحياته التي خصه بها الشرع.
وأضاف أن شيوع هذا النظام غير املنضبط يخل مبنظومة نقل األموال التقليدية والتعامل فيها
كالبنوك ويسهل بيع املمنوعات وغسل األموال والتهرب من الضرائب ،ويؤدي إلضعاف قدرة الدول
على احلفاظ على عملتها احمللية والسيطرة على حركة تداول النقد واستقرارها.
يجب أن «يضرَب على يد مرتكبيها
واعتبر البيان التعامل بهذه العملة من احملظورات الشرعية التي
ُ
حتى ال تشيع الفوضى».
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احلجة الباهرة والكنيسة الطاهرة ()1
في كتابه (إقامة احلجة الباهرة على هدم
كنائس مصر والقاهرة) ،عرض فضيلة اإلمام
الدمنهوري شيخ اجلامع األزهر( 1776 -1768م)
للسبب املباشر الذي دفعه لتأليف هذا الكتاب
وهو إن في زمانه «شرع الذميون في بناء
كنيسة في القاهرة بجوار درب احلني فحصل
للمسلمني بذلك حركة عظيمة في ذلك احلني،
ُ
رت بانكشاف هذه الغمة وزوال احلرج
خب ُ
وملا أ ِ
ببركة سيد املرسلني عن هذه األمة برد الكفرة
أعداء الدين عن هذا املراد شرعت في جواب هذا
السائل ببيان طريق السداد».
ومنذ االحتالل العربي ملصر ،وتساق هذه
االتهامات لتبرير التعدي على حرية اإلنسان
وانتهاك مقدساته ،فضال عن أن تعبير الكفر
والذمية قد غرسه احملتل في الثقافة املصرية،
انطالقا ً من مبدأ تأليه النفس واحتقار اآلخر،
واستحالل أرضه وماله وامتهان كرامته وهدم
مقدساته.
واملسيحيون ليسوا كفرة وال ذميني ولم يعادوا
ملة أو دين؛ وكنائسهم ليست غمة؛ ولكنها
بركة ونعمة ،ليس فقط على من يرتادها؛
بل وعلى اجملتمع بأسره ،وسوف اناقش هذه
اإلتهامات في هذا املقال وما يليه.
وابدأ ُ بـ ُ
«الغ َّمة» ،تلك التي لم يعتلي منبرها
من يحض على الكراهية والتطرف والقتل
واإلرهاب ،والتي تُخَ رِّ ُج للمجتمع إنسانا ً صاحلا ً
انطالقا من تعاليم السيد املسيح السامية،
ومن مقولته اخلالدة« :كل ما تريدون أن يفعل
الناس بكم إفعلوا هكذا أنتم أيضا ً بهم ألن
هذا هو الناموس واألنبياء» (مت ،)7وفي رحابها
يعرف اإلنسان قيمته عند خالقه ،وإنه عزيز
عنده ومحبوب لديه ،وكذلك «محبة أبدية
أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة» (ار،)31
وأيضا ً «من يعمل خيرا ً مع أخيه اإلنسان يكون
كمن عمله مع اهلل ذاته» (مت  ،)25أي أن من
يسيء إلى خليقة اهلل كمن أساء إلى خالقه.

والكنيسة تنتهج تعاليم
املسيحية فتنهى عن الشر وشبه
الشر ،تنهى عن الزنا والقتل
والكذب والفسق وعبادة األوثان
والسكر والطمع «ال زناة وال عبدة
أوثان وال فاسقون وال مابونون وال
مضاجعو ذكور وال سارقون وال
طماعون وال سكيرون وال شتامون
وال خاطفون يرثون ملكوت اهلل»
(1كو ،)6وكذلك تنهى عن النظرات الرديئة
«من ينظر إلى امراة ليشتهيها فقد زنا بها
في قلبه» (مت ،)5وتنهى عن الطمع (اف،)3: 5
وتنهى عن السرقة والكذب والغدر «ال تسرقوا
وال تكذبوا وال تغدروا» (ال ،)19وعن الرشوة
«ملعون من يأخذ رشوة» (تث)27؛ « وأيضا ً نهى
عن الربا «فضتك ال تعطه بالربا» (ال  ،)25وعن
شهادة الزور (خر)20؛ وتنهى عن الظلم وسفك
الدماء «ال تضطهدوا وال تظلموا وال تسفكوا
دماً» (ار ،)22وتنهى عن اإلساءة إلى اآلخر «من
قال ألخيه رقا ً يكون مستوجب اجملمع ،ومن قال
يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم».
وإذا كان استحقاق من وصف أخيه اإلنسان
باحلماقة هو جهنم ،فماذا يكون مصير من
يلعنه ويزدريه ويستبيح ماله ومقدساته
وعرضه ودمه؟!
وتنهى عن التقاعس عن عمل اخلير «من يعرف
أن يعمل حسنا ً وال يعمل فذلك خطية له»
(يع« ،)4ثم يقول أيضا ً للذين عن اليسار إذهبوا
عني يا مالعني إلى النار األبدية املعدة إلبليس
ومالئكته ،ألني جعت فلم تطعموني ،عطشت
فلم تسقوني ،مبا إنكم لم تفعلوه بأحد هؤالء
األصاغر فبي لم تفعلوا» (مت.)25
وتنهى عن تفضيل األرضيات على السمائيات
«ال تكنزوا لكم كنوزا ً على األرض ،بل اكنزوا
لكم كنوزا ً في السماء»« ،ألنه حيث يكون
كنزك هناك يكون قلبك أيضاً»« ،ال تقدرون

أن تخدموا اهلل واملال»« ،لكن
اطلبوا أوال ً ملكوت اهلل وبره
وهذه كلها تزاد لكم» (مت.)6
وتنهى عن اإلدانة «ال تدينوا
لكي ال تدانوا ،ألنكم بالدينونة
التي بها تدينون تدانون،
وبالكيل الذي به تكيلون
يكال لكم» (مت ،)7ألن رسالة
السماء ليست أحكاما ً عرفية؛
ولكنها رسالة هداية ورحمة ولها القدرة
على تغيير النفس دون انتهاج العنف واعمال
السيف «كلمة اهلل حية وفعالة وامضى من
كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس
والروح «(عب.)4
واإلنسان وإن كان من واجبه أن ينصح ويوجه
األخر بتواضع ووداعة ،وأن يعظ ويوبخ من
هم في سلطانه متى اخطأوا ،لكن ليس
من حق اإلنسان أن يتجاوز حدوده ويسئ
إلى أمة بأكملها ويعاملهم مبا ال يحب أن
يعاملوه كما يفعل املتألهون الذين يتجاوزون
حدودهم كبشر ويتعدون حق اهلل في إدانة
الناس والتعدي عليهم وعلى مقدساتهم
ويستبيحون أرواحهم.
وتدعو الكنيسة مرتاديها إلى محبة األعداء
«أحبوا أعداءكم باركوا العنيكم إحسنوا إلى
مبغضيكم وصلوا ألجل الذين يسيئون إليكم
ويطردونكم ..ألنه إن أحببتم الذين يحبونكم
فأي أجر لكم ..وإن سلمتم على أخوتكم فقط
فأي فضل تصنعون» (مت.)5
وتدعوهم إلى التحلي بالبر والرحمة والوداعة
ونقاوة القلب» (مت ،)10-5:3وإلى العمل
الصالح وإلى أتيان الصوم والصالة والصدقة
في اخلفاء وليس للتظاهر بالتقوى أمام الناس
«احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس
لكي ينظروكم وإال فليس لكم أجر»« ،ومتى
صليت فال تكن كاملرائني فإنهم يحبون أن

ريشة … وقلم … ونبض قلب!
قد يكون هناك اآلف من الفنانني ،ولكن كم منهم
ينعم بإنسانية تكون هي جوهر أحاسيسه
ومشاعره ،كم فنان يعكس هذه اإلنسانية على
فنه وقلمه؟ احلقيقة قليلون من ميتلك تلك املوهبة
احلقيقية والفنان اإلنسان باملعنى الصحيح هو
الذي ينقل نبض مشاعره التي تفيض من خالل
إنسانيته وهكذا كان الفنان حسني بيكار عزيزى
القارئ.
لقد اشتهر بأسلوبه البسيط الواضح الذي يعكس
تأثره بالفن الفرعوني وفنون التراث بشكل عام ،وأنه صاحب
أسلوب يتميز بالتناغم والصفاء وقوة التعبير.
هو صاحب مهارة متفردة في رسم مالمح البورتريه ،فهو يغوص
في الشخصية التي يرسمها بأسلوب مييل إلى التبسيط
واقتصاد في الدرجات اللونية له أسلوبه املميز حني يتحدث عن
الفنون اجلميلة كما أنه متخصص في اإلجتاه التأثري في الرسم
امللون ،ويعود السر في احتالله املكانة العالية بني النقاد هي
صلته الوثيقة بالفن في مختلف أشكاله.
كما أن دور بيكار في مجال النقد الصحفي للفنون اجلميلة هو
دور رائد ،كان له أثره اإليجابي العميق في تشجيع املواهب اجلديدة
والتعريف بالفنانني الراسخني مع نشر املفاهيم اجلمالية بني
جمهور قراء الصحف ،هذا باإلضافة إلى شعر العامية املصرية
الذي كان ينشره محمال بقيم اجتماعية وأخالقية سامية.
رسم الريف في احلى األوقات خاصة وقت احلصاد ،ورسم

النوبيني في مختلف احلاالت ،كما تفوق في
رسومه لفيلم «العجيبة الثامنة» الذي يصور
مراحل بناء معبد ابو سمبل في النوبة أيام
رمسيس الثاني.
الفنان الذي قيل عنه بجدارة هرم فن البورتريه
حيث برع في رسم الشخصيات اخملتلفة وإظهار
أعماقها فكان يرسم الروح قبل الشكل ،الفنان
الذي عبر في لوحاته عن حياة البسطاء من
الفالحني املصريني الكادحني وعن روعة وجمال
طبيعة الريف وأعماقه وأبعاده الروحية واجلمالية.
الفنان الذي رسم نفسه في مختلف مراحله العمرية فخلد
ذكراه في لوحاته وعبر عن أعماقه بريشة ،هو الفنان الذي عبر
عن أمومة مصر ومصر األمومة وعن حياة عمق الريف املصري
على ضفاف النيل.
كانت تتميز شخصية الفنان بيكار باألناقة والسمو وكان لها
دور كبير في حتقيق املكانة العالية التي متتع بها طوال حياته.
ومع ذلك يبقى السؤال ملاذا حرم هذا املبدع من التكرمي الذى قد
استحقه بكل جدارة؟ واإلجابة ألنه بهائي وهذا يقودنا لسؤال
آخر ،وما دخل العقيدة فى إبداع الفنان؟ وقد أفاض علينا
املبدعون من قبل بروائع من الفنون كانت عالمة على مر التاريخ،
ولم يحجب عنهم التقدير والتميز بروائعهم التي تركت أثر في
أرواحنا.
رمبا ما زلنا نعاني من التمييز ،هذا املرض الذي أصاب النفوس

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال
يصلوا قائمني في اجملامع وفي زوايا الشوارع
لكي يظهروا للناس»« ،ومتى صمتم فال تكونوا
عابسني كاملرائني فإنهم يغيرون وجوههم لكي
يظهروا للناس صائمني»(مت.)6
وإلى أن يكونوا قدوة حسنة «أنتم نور العالم..
فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا
أعمالكم احلسنة وميجدوا أباكم الذي في
السماوات»« ،وأن يتحفظوا في أقوالهم كما
في أفعالهم ألن «كل كلمة بطالة يتكلم بها
الناس سوف يعطون عنها حساب يوم الدين»
(مت.)12
وتأمرهم بالقسط في الكيل وامليزان (ال،)19
وباإلحسان إلى األرملة واليتيم وابن السبيل
(تث ،)16وبرد السيئة باحلسنة «ال تقاوموا
الشر بل من لطمك على خدك األمين فحول له
اآلخر أيضاً»(مت« ،)5غير مجازين عن شر بشر
أو عن شتيمة بشتيمة بل بالعكس مباركني»
(1بط« ،)3ن ُشتَم فنبارك ،ن َ
ُضط َهد فنحتمل،
يفترى علينا فنعظ»(1كو.)4
وفي صلواتها تدعو الكنيسة إلى سالمة
الوطن والرئيس واجلنود؛ وإلى مباركة مياه
األنهار وزروع احلقل ،كما تصلي من أجل املرضى
واملعوزين وتطلب الغفران للمسيئني «اغفر
لنا كما نغفر نحن ملن يسئ إلينا» .وال تقول
«يتم اطفاهم ورمل نساءهم وإحرق بيوتهم»
كما يدعو املتألهون ،وما تقدمه من خدمات
وعلى رأسها خدمة الفقراء ،تساهم في تنمية
اجملتمع بشكل إيجابي.
ووفقا ً لشريعة الزوجة الواحدة ،واقتصار
الطالق على علة الزنا ،تقدم الكنيسة منوذجا ً
للبناء األسرى السليم ،حيث تُصان فيها
كرامة املرأة ويُحفظ حق األبناء في التربية
والرعاية على الرغم مما يعانوه من التمييز
واالزدراء والظلم واإلقصاء.
وأما باقي اإلدعاءات فسوف نناقشها
في األعداد التالية إن شاء اهلل

نسرين عيسي  -ساسكاشوان

وهناك من يعلن عنه بعدم استحياء وهناك من يكتمه في
نفسه ،متى سنعرف إن سر اختالفنا هو سر قوتنا ومتيزنا؟
سيأتي اليوم وستكون الديانة ليست خانة مهمة فى هوية
الشخص والتعريف به وإمنا عقيدة خاصة به وحده يجب
احترامها؟ متى ستنتهى الغطرسة واحلكم على اآلخرين حتت
بند الغيره الدينية؟! واحلقيقه هي تعصب وعنصرية يعيش
فيها بعض البشر والتي عانى منها فنان بحجم الفنان حسني
بيكار جملرد أن لديه عقيدة مختلفة ،إنه لشيء مؤسف ومحزن
ال اعلم متى سينتهي هذا املرض!
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رياضة «هوكي اجلليد»
أصلها كندي

يحررها سمير اسكندر

ريا�ضــــــــة

املصري محمد صالح افضل العب في افريقيا

اعلنت هيئة اإلذاعة البريطانية عن
تتويج املصرى محمد صالح العب
يُلعب هوكي اجلليد فوق حلقة جليدية -
الليفربول االجنليزى وجنم املنتخب
من اجلليد الصناعي في غالبية األحيان-
املصرى كافضل العب في افريقيا لعام
وتكون املبارة بني فريقني من ستة رجال
2017
يرتدون قباقيب التزلج ،ومالبس واقية
ملستخدمي العصي لضرب قرص
ونافس محمد صالح على حصد
مستدير من املطاط يسمى «البك» نحو مرمى الفريق اخلصم ،ويُسمح في هذه اجلائزة 4 ،العبني وهم الغينى نابى
اللعبة أحد عشر العبا احتياطيا.
كيتا العب اليبزيج األملانى ،النيجيرى
والتشيك،
السويد،
تعتبر
كما
،1860
عام
نحو
في
نشأت هذه الرياضة في كندا
فيكتور موسيس العب تشيلسى
والواليات املتحدة وفنلندا من البالد املتم ّيزة في هوكي اجلليد.
اإلجنليزى ،وبيير أوبامياجن مهاجم
بوروسيا دورمتوند األملانى ،وساديو مانى
رياضة اجلولف ..هل هي اسكتلندية املنشأ؟
العب ليفربول اإلجنليزى.
ويعد صالح من أبرز العبي العالم ،وقاد منتخب مصر للصعود إلى نهائي كأس األمم اإلفريقية التي
تعتبر رياضة اجلولف من الرياضات
أقيمت بالغابون بعد غياب  3دورات متتالية ،كما قاد املنتخب املصري للصعود إلى بطولة كأس
الشائعة في انحاء العالم كله ،وقد مت
العالم التي تستضيفها روسيا الصيف املقبل بعد غياب دام  28عا ًما.
تعديل نظام هذه الرياضة ،بحيث يسمح
كما أنه يحتل املركز الثاني حال ًيا في قائمة هدافي الدوري اإلجنليزي (البرميرليغ) برصيد  17هد ًفا
لالعبني ذوي املهارات غير املتكافئة ،بأن
بفارق هدف وحيد خلف هاري كني.

يتنافسوا ويشتركوا في اللعب ـ
رغم أن منشأ تلك اللعبة ما زال
غامضاً ،غير أن البعض يقول أنها رياضة
اسكتلندية األصل.
وهناك شكالن أساسيان تلعب بهما
مباراة اجلولف:
ً
• اللعب بضرب الكرة ( ،)Stroke Playوهي تستخدم تقريبا في جميع البطوالت
الكبيرة للجولف ،وفيها يحصل العبو اجلولف على مجموع ضرباتهم للدورة أو
للدورات وفيها يصبح الالعب الذي يحقق أدنى مجموع نقاط ،هو الفائز.
• اللعب باملبارة ( ،)Match Playأساسها اللعب بني طرفني على طريقة حفرة وحفرة بالتبادل ،ويكون الفائز
هو الطرف الذي يكسب معظم احلفرات.
ومعظم بطوالت االحتراف الهامة تتكون من اربع دورات من اللعب باسلوب ضرب الكرة ،أو (.)Stroke Play

لعبات «الرقعات» ..تعود أليام الفراعنة
لعبات «الرقعات واملائدة» ،هي من أقدم اللعبات التي عرفت على
االطالق« ،فالشطرجن» مثالً ،بدأ لعبه منذ حوالي  1500عام ،في
الهند أو الصني على األرجح.
أما «الدامة» هي لعبة رقعات مماثلة للشطرجن ولكنها أكثر
بساطة ،ظهرت في البداية عند قدماء املصريني ،وقد لعب
الكثيرون لعبات الرقعات مثل« :الساللم والثعابني» على مدى
آالف السنني مضت ،ومن احملتمل أن الالعبني قد استخدموا عظام
احليوانات أو األحجار كنرد (زهر) وفيشات ،في أزمنة ما قبل التاريخ.
وكذلك لعبات الورق فقد بدأ استخدامها في الشرق األقصى القدمي ،ووصلت إلى أوروبا خالل القرن الرابع
عشر.

لعبة البولو« ..هوكي» على ظهر حصان

لعبة «البولو» هي رياضة تكاد تشبه الهوكي ولكن على ظهر اجلياد ،ويعتبر الفرس هم أول من لعب
البولو في سهول أسيا الوسطى ضمن مجموعة من الرياضات التقليدية في األزمنة القدمية ،لالستفتادة
منها في تدريب املقاتلني ،وزيادة كفاءتهم للقتال .وفي أوروبا ،وخالل العصور الوسطى جرت مباريات دولية
يشارك فيها فرسان مسلحون كمبارزات بغرض التسلية ،وقد احب احملاربون على ظهور اجلياد استعراض
مهاراتهم القتالية عبر تلك اللعبة.

الهولندى فان دايك ..أغلى مدافع في التاريخ
اصبح فان دايك املدافع الهولندي أغلى مدافع في
تاريخ كرة القدم ،حيث بلغت قيمة الصفقة 75
مليون جنيه إسترليني لينضم الى نادي ليفربول
اإلجنليزي بشكل رسمي وتركه ساوثمبتون.
ويشتهر فان بسالسة لعبه وتعامله مع الكرة،
وكذلك طوله الفارع ( 193سم) الذي يضيف له
تفوقا في الكرات الهوائية.
يذكر ان دايك لعب موسمني ونصف مع
ساوثمبتون ،تضمنت  80مباراة و 7أهداف ،ويتوقع
أن يكون حجر األساس في خط دفاع ليفربول .

17

علــــوم وطب

ال�سبت  13يناير  - 2018ال�ســنة اخلام�سة  -العــدد الرابع بعد املائة

Dental Advice

هشاشة العظام
د .ماري جرجس

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

 Xerostomiaجفاف الفم

جفاف الفم ( )Xerostomiaهي ظاهرة حتدث عندما ينتج فمنا
القليل من اللعاب أو ال ينتجه بتاتاً ،واللعاب القليل املنتج قد
يكون خيطي وكثيف
وجفاف الفم هو أكثر من مجرد الشعور بالعطش ،فاللعاب
يساعدنا على تذوق الطعام والشراب وهضم الطعام ,اللعاب
مسؤول عن غسل جزيئات الطعام من األسنان وموازنة درجة
احلامضية في الفم وترطيبه ،وبالتالي يساعد على منع تسوس
األسنان.
الفم اجلاف يشمل أيضا ً اجللد اجلاف ،ونقص اللعاب يتسبب بأن يصبح اجللد املوجود حول الفم
جاف ومشدود ،وقد سيبب تشقق الشفاه ،وينتج جروح قد تتكون في أطراف الفم ،وكذلك
اللسان يصبح خشن وجاف ،وقد تواجهون صعوبة في البلع أو صعوبة في الكالم ،بسبب النقص
في املواد املطرية التي ينتجها اللعاب.
جفاف الفم ميكن أن يسبب آثار جانبية محرجة ,ألن نقص اللعاب ،يجعل املرء غير قادر على
التخلص من بقايا الطعام بشكل مستمر ،ولذلك فإنه من الشائع أن يعاني األشخاص املصابني
بجفاف الفم أيضا ً من رائحة الفم الكريهة بشكل دائم.
ومن أسباب جفاف الفم األدوية ،فأكثر من  400نوع من األدوية ميكن أن تسبب جفاف الفم ،مبا في
ذلك األدوية املتناولة بدون وصفة
طبية ،مثل :أدوية احلساسية
أو نزالت البرد ،فضالً عن العديد
من األدوية املوصوفة طبيا ً لعالج
كثير من األمراض ،وأدوية املشاكل
النفسية ،وكذلك قد ينتج جفاف
الفم عن بعض العالجات الطبية
مثل العالج اإلشعاعي ضد أنواع
معينة من السرطان ،التي قد
تضر بالغدد املنتجة للعاب .فأحد
أعراض العالج الكيميائي انه قد
يتسبب بالشعور بجفاف الفم.

من �أين ي�أتي الندى؟

يحمل الهواء الدافيء في جزيئاته بخار ماء أكثر مما يحمل
الهواء البارد ،ففي اليوم الدافيء تتبخر املياه لتسكن
الهواء ،وعند هبوط الليل ،يبرد الهواء ،وال يستطيع أن
يحمل كثيرا ً من بخار املاء ،كما كان في النهار.
وعلى بتالت الورود ،وعلى أوراق العشب ،وعلى األسطح
الباردة يتكثف بخار املاء ،ويعود إلى صورته السائلة مرة
أخرى .فلو بكرت ذات صباح ،فسيكون مبقدورك رؤية
قطرات الندى املتأللئة في صورتها السائلة.
ومع شروق الشمس ،يسخن الهواء مرة أخرى فيبخر الندى ،ويحمله بني ثناياه ،ويكثر الندى في
فصلي الربيع واخلريف ،أما في فصل الصيف فيبقى الهواء دافئا ً ليالً محتفظا ً ببخار املاء بداخله،
وفي أوقات أخرى من العام ،تكون األرض باردة بدرجة كافية لتحول بخار املاء املتكثف عليها إلى
ثلج ،حينئذ يتكون ما تراه صقيعا ً وليس ندى.

يسعدني عزيزي القارئ أن أكتب لك
موضوعا ً جديدا ً يهم الكثيرين وبخاصة
السيدات ،وهو موضوع هشاشة العظام
 ما هو هشاشة العظام؟هشاشة العظام يصيب أكثر النساء
وهو فقدان العظام لكثافتها مما يؤدي
لضعفها وسهولة كسرها ،فقد تؤدي
أضعف الكدمات لكسر العظم.
 أسباب هشاشة العظام؟ 1قلة تناول املأكوالت الغنية بالكالسيوممنذ سن الشباب ،حيث أن إستعداد
اجلسم للهشاشة يبدأ مبكرا ً وتدريجيا ً
 2عدم ممارسة رياضة املشي 3عدم التعرض للشمس حيث أنفيتامني (د) يتكون حتت اجللد مبوجب

التعرض للشمس ،وهو
أساسي إلمتصاص
الكالسيوم
 4األكثار من املشروبات الغازيةوالكحولية
 5نقص هرمون األستروجني عند النساءمع إنقطاع الطمث
 6العالج بالكورتيزون 7التدخني عالج هشاشة العظام؟ 1األهتمام املبكر منذ الصغر بتناولغذاء يحتوي علي الكالسيوم مثل األجبان
واألسماك واأللبان
 2العالج الدوائي بأقراص الكالسيوموفيتامني (د) يوميا ً

ملاذا نرى ً
بقعا بعد النظر �إىل �ضوء �ساطع؟

إذا نظرت إلى ضوء ساطع،
ثم حولت نظرك بعيداً ،فقد
ترى بقعا ً في األفق ،وإذا غيرت
اجتاه عينيك فسوف يتغير
شكل البقع أيضاً.
الغريب في األمر ،هو أنك
ستظل ترى بقعا ً حتى ولو
اغلقت عينيك ،تلك البقع،
ما هي إال خداع بصري يعرف
باسم «الرؤية التلوية» ،وهي
إحساس بصري يحدث عادة بعد أن يكون املنبه اخلارجي الذي سببه قد كف عن العمل.
وسبب حدوث تلك الظاهرة أنه عند التعرض ملنبه ضوئي ساطع ،ينجم عنه تغيير كيماوي
للعني ،ونتيجة لهذا التغيير يحدث نقص في مادة تسمى «رودوبسني» مبعنى «الصورة
األرجوانية».
ويترتب على هذا النقص ظهور الصورة التلوية كبقع أمام العني ،وفي الواقع لم يتوصل
العلماء للفهم الكامل لهذه الظاهرة بعد ولكن بعد ثوان قليلة يعود «الرودوبسني» مرة
أخرى إلى مستواه الطبيعي ،ومرة أخرى تعود الرؤية بدون بقع.

كيف ت�ساعد القدم الكفية البط على العوم؟

كيف تتمكن اجلمال
ً
طويال بدون �شرب املاء؟
من البقاء
هل فكرت يوما كيف تتمكن اجلمال من البقاء
طويال بدون شرب املاء ،يعود ذلك لقدرته على
استخالص الرطوبة من نباتات الصحراء التي يتغذى
عليها اجلمل ،و9شربه ألكبر كمية ممكنة من املياه
حينما تواتيه الفرصة ،ومقدرته على االحتفاظ
بتلك املياه داخل جسمه ألكبر فترة ممكنة.
فعندما يحل اجلمل ببركة ماء يكون بإمكانه ـ في
عشر دقائق ـ ابتالع ثالثني جالونا ً من املاء ،أي حوالي خمسمائة كوب من املاء! ويفقد اجلمل املاء
ببطء شديد ،حيث إنه ال يعرق بسهولة.
ويختزن اجلمل املاء في انسجة جسمه ،أما السنام فألختزان الدهون .فعندما يأكل اجلمل وتزداد
نسبة الدهون في جسمه ،تنتفخ سنامه ،أما عندما يشح الطعام ،فإنه يعيش على ما اختزنه
من دهون في سنامه ،وحينئذ تنكمش مرة أخرى

لو أردت التنزه في املاء ،فانت إذا ً بحاجة إلى مجداف ،أما عندما تعوم البطة ،فإنها تستخدم ما
يشبه اجملداف ،إنها تستخدم رجليها املزودتني بأغشية جلدية فيما بني أصابعهما ،وتعوم البطة
محركة رجليها لألمام وللخلف ،ولكل حركة من هاتني احلركتني ميكانيكية مختلفة ،فعند
حركتها لألمام ،تطبق البطة على أصابعها لتطوي ما بينها من أغشية ،لتصبح احلركة سلسة
في خالل املاء ،وعند احلركة للخلف تبسط البطة أصابعها ،لتفرد ما بينها من أغشية ،فتصبح
كمجداف مفلطح.
وتشق البطة طريقها في املياة بواسطة التبديل «مبجدافيها» أما عندما تريد تغيير اجتاهها ،فما
عليها سوى التبديل بقدم واحدة دون اآلخرى ،لذا جتد البطة تنزلق بسالسة ورشاقة ال مثيل لها
على صفحة املاء ،أما على االرض فنراها متكاسلة ،متثاقلة اخلطوة ،وسبب ذلك أن احليز الكبير
الذي تشغله أقدام البطة الكفية مقارنة بحجم جسمها الصغير ،مما يجعلها تتهادى وتتمايل.
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ق�صة :عـادل عطيـة

كانت القاعة ،حيث دعاني صديق إلى أمسية شعرية ،مليئة وتفيض مبتذوقي الشعر،
والذين جاءوا على اسمه!
واستطعت أن أتفهم كثرة حضورهم؛ عندما علمت أن هذه الندوة خُ صصت لفتاتني في
مقتبل الدرب إلى عالم الشعر!
ما أن نُطق اسم الفتاة األولى للتقدم إلى املنصة ،وما أن رأها احلضور؛ حتى علت هتافاتهم
وتصفيقاتهم املشجعة ،قبل أن تنبس ببنت شفة ،فهي بدت كملكة جمال العالم!
تدب في أذني ،وتصنع ضجيجا ً غير
كان الصمت عاليا ً جداً ،إال من كلماتها التي كانت ّ
مفهوم لكن امللفت أن كل من هم حولي ،كانوا يصغون إليها بعيونهم!
وفي طريق عودتنا ،أنا وصديقي ،بادرني قائالً :هل تعلم ماذا حدث لي؟
فقلت :ماذا حدث لك ..فقد كنت بجواري ال تشكو من شيء ،أو قل ال تدري بشيء؟!
فقال :سأحكي لك ،وأرجو أال تسخر مني ،فانا مبجرد أن رأيت الفتاة األولى؛ حتى وجدتني
وأحدثها عن نفسي ،وعن رغبتي احلميمة في االرتباط بها ،وكم كانت سعادتي
أتقدم منها
ّ
غامرة عندما عرفت منها أنها تبادلني نفس الشعور والرغبة ،كل شيء مت بسرعة وعلى
ما يرام :مقابلة أهلها ،وجتهيزات الشقة ،إلى جلوسي بجوارها في حفل الزفاف ،لكن بدال ً
من أن أسمع زغاريد الفرح ،سمعت أولى كلمات الفتاة الثانية!
وألنه صديقي؛ لم أشأ أن أجرح خياله ،وعوضا ً عن ذلك ،قلت له:
ـ أما أنا ،فعندما بدأت الفتاة الثانية في إلقاء أشعارها ،ومع أنها ال متلك من األنوثة
سوى أسمها ،إال انني شعرت وكأنني قريب من فمها جداً ،حتى أنني لم أشعر بتململ
وهمهمات من بالندوة ،وال بتس ّرب بعضهم الواحد تلو الواحد خارجني من القاعة ،لم
أشعر سوى بجمال اخليال ،وروعة التعبير ،ورقة اإللقاء املدهش!
في هذه األمسية ،عرف صديقي معنى احلب من أول نظرة ،وعرفت أنا احلب من أول كلمة!
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رأسي
 -1فاتح شهير وملك المغول
 -2ض ّد ُيقارب – جزيرة بركانية في الفيليبين
ً
صوتا هو صوت السحاب –
 -3تسبق المطر وتحدث
هيئة المالبس – من الخضار
 -4من الطيور المائية – أوالد إناث
 -5مثل ونظير – مضغ والك – اقرع الجرس
 -6تصدر عن رئيس الجمهورية
 -7إمبراطور روماني
ومتراص – ال ُيباح به
صف من الجنود عميق
صر –
ّ
ّ
ّ -8
 -9مطربة لبنانية – مرفأ أردني على البحر األحمر
 -10ملك إنكليزي كان زير نساء انفصل عن الكنيسة
الكاثوليكية

احل�سد

انتقل صديقان من سكان املدينة إلى الريف وقررا اقتناء بغل
ملزرعتهما اجلديدة .فذهبا إلى املدينة ليتبضعا ويسأال عن بغل،
فعرض عليهما احد النصابني بيض بغال من الساللة املمتازة،
فاشتراها املغفالن وعادا بها في شاحنتهما الصغيرة .ولسوء
احلظ كانت الطريق وعرا ً فوقعت إحدى البيضات في حفرة،
وعندما ركضا الصديقان لينظرا ما حصل ،وثب أرنب ضخم من
احلفرة.
صرخا أحدهما« :ها بغلنا يهرب!» وتعقب احليوان ملسافة كبيرة،
ثم عاد وقد انهكه التعب ليخبر شريكه« :لم استطع اللحاق
به ،ولكن ال بأس ،فأنا لن استطع احلراثة بهذه السرعة في أي
حال».

ح�ساب �سف�سطائي
ُطلب إلى أمني الصندوق اجلديد في املصرف أن يُحصي رزمة أوراق
مالية حتتوي مئة دوالر فئة الدوالر الواحد ،فعد حتى  58ثم رمي
الرزمة على املنضدة.
فسأله املدير« :ملاذا توقفت عن العد؟»
فشرح السبب قائالً« :إذ كان العدد صحيحا ً إلى هنا ،فاألرجح أن
بقيته صحيحا ً أيضاً».

ال�ضحك خري دواء
كل مجان طيب
النادل« :ماذا تطلب كحلوى بعد الطعام؟»
الزبون« :ال أريد شيئاً ،فأنا متخم وال يتسع بطني للقمة واحدة»
النادل« :لكن احللوى متضمنة في ثمن الوجبة»
الزبون « :بوظة (أيس كرمي) ،حالوة اجلنب ،كعك بالشيكوالتة».

أفقي

 -1باخرة سياحية شهيرة اصطدمت بجبل جليد أوائل القرن الماضي
فغرقت مع طاقمها وركابها – إخرس
 -2مصيف سوري – من الحبوب
–  -3من الحيوانات اللبونة – الهارب
–  -4مطربة سعودية – من الخلفاء الراشدين – عائش
–  -5جواب – لون الحمرة ليس بناصع
–  -6اسم لصاروخ حربي فرنسي
–  -7قريب – األسد
–  -8حرف نصب – وكالة أبحاث الطيران والفضاء األميركية – نوتة
موسيقية
يسمون جاللي – أحد أبناء نوح
–  -9فقير هندي ّتباعه ّ
–  -10ماركة سيارات

حل
العدد
السابق

احلسد هو اخلوف من أال تكون لك قيمة ،فهو يفتش عن بينة لتبرهن أن اآلخرين يُفضلون أكثر
منك .هنالك بديل واحد من احلسد ،هو تقدير الذات ،إذ كنت ال تستطيع أن حتب نفسك فلن
تصدق أنك محبوب ،ستظل دائما ً تظن أن في األمر خطئا ً أو حظاً .حول نظرك عن اآلخرين ووجهة
بصيرتك املتفحصة إلى داخل نفسك ،جد منشأ حسدك وحترر من األصوات والتجارب القدمية،
ضع كل طاقتك في بناء أمانك الشخصي والشعوري ،حينئذ تصبح موضوع حسد اآلخرين،
وتتذكر آساك السابق فتمد إليهم يدك.

الأرنب والبغل
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حل العدد السابق

الظل
لم يكن في قريتنا الصغيرة في اليونان مدرسة ،وكان على
التالميذ أن يتوجهوا إلى املدرسة الواقعة في القرية اجملاورة
التي تبعد ساعة سيرا ً على األقدام ،فقادتني أمي إلى
مدرستي اجلديدة في اليوم األول ،ولكي نصل إليها في امليعاد
بدأنا رحلتنا مع شروق الشمس.
بعدها سرنا في الطريق نحو  300متر فأصبحت غافال عن
املكان الذي كانت أمي تأخذني إليه ،فقد كنت مستغرقا كليا ً
في اخلطوات الواسعة التي كان يرسمها ظلي الضخم في
ذلك الصباح املشمس ،فابدو واشعر كانسان متفوق (سوبر
مان) طوله ثالثون مترا ،وفجأة توقفت والدتي ونظرت مباشرة
في عيني وقالت« :يا بني ال تنظر إلى ظلك في الصباح ..انظر
إليه عند الظهر!».

�صورة للتعليق

ت�سايل يف �أ�سئلة
هل «قراقوش» ،شخصية حقيقية أم خيالية؟
ملاذا سمى ميدان “ترافلجار” في لندن بهذا
األسم؟
ما هو أصل “جنيه”؟
االجوبة:
ً
شخصية حقيقية وكان وزيرا في مصر في عهد
صالح الدين األيوبي ،واشتهر بالصرامة واسمه
بهاء الدين األسدي.
سمي باسم املكان الذي وقعت فيه احلرب
ُ
البحرية بني فرنسا واجنلترا والتي انتصر فيها
نيلسون ،فاملكان قرب جبل طارق عند صخرة
أطلق عليها العرب اسم “طرف الغار”.
كلمة “جنيه” اصلها من اسم منطقة في
أفريقيا هي غينيا حيث احضر التجار اإلجنليز أول
نقود ذهبية منها وأطلقوا عليها “ ذهب غينيا”.

ت�أمالت معا�صرة ..روائع الفن
بعض الناس يجعلون من أجسادهم عمال ً فنيا
يستغرق عمرهم كله ،غير أن مساحة اجلسد
أصغر من أن تستحق ما يولونها من اهتمام،
وفي أي حال ،في السنوات الثالثني أو االربعني
األخيرة من عمر املرء يتناقص جمال هذا العمل
«الفني» بإطراد مما يوهن العزمية.
والبعض يجعل من منازلهم وشققهم روائع
عمرهم ،والبيت على األقل ،يدوم أكثر من
اجلسد ،لكنه يفتقر كذلك إلى آفاق رحبة،
فعندما يؤسس البيت ويجهز ويجدد ال يبقى
لصاحبه إال نفض الغبار وتنظيف النوافذ.
أما املزرعة فتتبدل وتزداد جماال ً ملئات السنني،
فهي حقا «عمل فني خالد».
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ال ت�ضطرب قلوبكم وال ترهب
لأنه قد ولد لنا رئي�س ال�سالم

ال�سبت  13يناير  - 2018ال�ســنة اخلام�سة  -العــدد الرابع بعد املائة

حـدث بالفــعل

مارجوري ارم�سرتوجن..
كيف �أ�صبحت البيتزا �سب ًبا جلرمية قتل غريبة؟

ا.د .ناجي اسكندر

مع تنامي اإلرهاب واخلوف من العمليات
اإلرهابية والتي لم يسلم منها دولة صغيرة أو
كبيرة ،رج ًال أو إمراة ،شيخ ًا أو طف ًال ،مؤمن ًا أو
ملحد ًا ،وتوعد داعش بالعمليات اإلرهابية في
مناسبة عيد امليالد اجمليد .كان البد أن نتذكر أنه كانت هناك نتائج هامة كثيرة للميالد
املتفرد للسيد املسيح ولكن كان أهم هذه النتائج هو نبذ اخلوف واالضطراب والثقة
األكيدة بدحر هذا اإلرهاب قريب ًا ،وإحالل السالم حيث ولد لنا رئيس السالم.

نتائج امليالد املتفرد للسيد املسيح:

أوالً :وضع العذراء مرمي في التاريخ اإلنساني لكونها العذراء الوحيدة التي حبلت وولدت برئيس
السالم« ،ألنه يولد لنا ولد ونعطى إبنا ً وتكون الرياسة على كتفه ويدعى إسمه عجيبا ً مشيرا ً
أبا ً أبدياً.
وعليه يقول الكتاب املقدس عن القديسة العذراء مرمي «فهوذا منذ اآلن جميع األجيال تطوبني»
ثانياً :شق هذا امليالد املتفرد تاريخ البشرية كلها إلى قسمني قبل امليالد وبعد امليالد ،فعندما
نذكر ميالد أي إنسان مؤمن أم ملحد أو تاريخ أي حدث فالبد أن يرتبط هذا التاريخ مبيالد املسيح.
ثالثاً :وهو األهم أن البشارة مبيالد املسيح والذي لقب برئيس السالم كانت بشارة نبذ اخلوف
وإحالل السالم ،وهو النعمة التي وعدنا املسيح له كل اجملد أن يعطينا إياها ولن جندها عند
سواه  -ألنها ليست من عطايا العالم الذي إمتأل في وقتنا هذا باالضطراب واخلوف خاصة مع
تنامي اإلرهاب وتوعد داعش بعمليات إرهابية مع مناسبة ميالد السيد املسيح ولكن على
العكس متاما ً فقد قال لنا السيد املسيح «سالمي اترك لكم ،سالمي أعطيكم ليس كما
يعطي العالم أعطيكم أنا ال تضطرب قلوبكم وال ترهب».
وعليه لم يكن من الغريب أن كل بشارة املالئكة حول ميالد رئيس السالم ،تبدأ ببث السالم
وإزالة اخلوف الناجت لرؤية الشخص لهذه املالئكة وهي شخصيات ميتافيزيقية لم يراها اإلنسان
من قبل ،فمن منا رأى مالكاً؟ وال أظن أن أحدا منا رأى أو يريد أن يرى مالكاً ،وقبل أن تتسرع وتقول
انا مستعد أن أرى مالكاً ،فانا اؤكد لك أنه سيصيبك خوفا ً رهيبا ً لرؤية املالئكة ذلك ألنها كما
قلنا شخصيات ميتا فيزيقية لم نعتاد على رؤيتها ،ولذلك كان املالك في كل مرة يظهر ليبشر
مبيالد املسيح رئيس السالم أو حتى مبن سيعد له الطريق «يوحنا املعمدان» يبدأ ببث السالم
وإزالة اخلوف الناجت عن رؤية تلك الشخصيات امليتافيزيقية ،فال يعقل أن تكون البشارة مبيالد
رئيس السالم هي بشارة مخيفة ،وذلك بقول املالك في كل مرة :ال تخف أو ال تخافي أو ال تخافوا.
 )١ففي بشارة زكريا مبيالد يوحنا ،قال له املالك «ال تخف يا زكريا» ألن طلبتك قد سمعت
وإمراتك أليصابات ستلد لك إبنا ً وتسميه يوحنا.
 )٢وفي بشارة العذراء مرمي مبيالد يسوع ،قال لها املالك «ال تخافي يا مرمي» ألنك وجدت نعمة
عند اهلل
 )٣وفي بشارة يوسف النجار مبيالد املسيح :إذا ظهر له مالك الرب في حلم قائالً «يا يوسف إبن
دَا ُودَ ال تخف» أن تأخذ مرمي إمرأتك ألن الذي حبل بها فيه هو من الروح القدس.
 )٤وفي بشارة الرعاة مبيالد املسي ،قال لهم املالك «ال تخافوا ،فها انا أبشركم بفرح عظيم
يكون جلميع الشعب ،أنه ولد لكم اليوم في مدينة دَا ُودَ مخلص هو املسيح الرب.
وفي النهايةاأختتم بقول رئيس السالم السيد املسيح له كل اجملد «ال تضطرب قلوبكم وال
ترهب» في مناسبة امليالد اجمليد ،ألنه قد ولد لنا رئيس السالم ،وأخيرا ً اذكركم بترنيمة املالئكة
«اجملد هلل في األعالي ،وعلى األرض السالم ،وبالناس املسرة» ،وكل عام وأنتم طيبون.

هام لأ�صحاب الأعمال يف كندا

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

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

1-844-355-6939

مارجوري ارمستروجن ،هي فتاة كما يقال عنها أنها فتاة
عادية ،ولكنها ارتكبت جرمية أقل ما يقال عنها أنها
األغرب بني اجلرائم ،فمن هي تلك الفتاة؟
جرمية
تعد مارجوري ارمستروجن واحدة من أشهر اإلثباتات على
أن املرأة قادرة على إبهار اجملتمع في كل عصر وبأي مكان،
وبالطبع ال يمُ كننا التنبؤ بأن يكون هذا االبهار في األمور
أيضا فيما يتعلق بالقتل والسرقة
اجليدة فقط ،وإمنا ً
واإلجرام ،فقد استطاعت مارجوري بداية القرن احلالي
ضرب واحدة من أهم العظات في شر املرأة ونواياها ،وذلك
بتنفيذها جرمية قتل وسرقة في نفس الوقت باستخدام
قطعة بيتزا ،واألدهى من كل ذلك هو اإلفالت بجرميتها
من قبضة العدالة ملدة طويلة كان من املمكن ج ًدا أن
تستمر لألبد لوال حدوث ما يُشبه املعجزة الصغيرة،
لكن دعونا قبل تلك املعجزة نتعرف على بطلة السطور
اآلتية مارجوري ارمستروجن وجرمية البيتزا الغريبة.
من هي مارجوري ارمستروجن؟
هي فتاة عادية ،وكلمة فتاة عادية تُوجد تقري ًبا في بداية
كل القصص الغير عادية للنساء الغير عاديات ،لكن
مارجوري للحقيقة لم تكن متتلك حتى سن الثالثني أي
شيء يمُ كن أن تتميز به عن باقي الفتيات ،لذلك كانت
فتاة عادية.
ُولدت مارجوري عام  1973بالواليات املتحدة األمريكية،
وحتدي ًدا مدينة بنسلفانيا ،وكانت حياتها عبارة عن
طفولة بريئة مليئة بالتفوق الدراسي ،ثم مراهقة
تكسوها اخليانة والقصص العاطفية والفشل
الدراسي ،وأخيرًا فقدان كبير ألقرب شخص لها وهي
والدتها ،لتجد نفسها تعيش وحيدة مع والدها الذي
جتاوز الستني من عمره ،ال تعرف شيئًا سوى اخلمر
ومرافقة الرجال والعودة إلى البيت في الفجر ،لكن ،في
احلقيقة كم متنى البعض أن هذا الوضع كان قد استمر
ولم يتطور إلى ما وصلت إليه بعد ذلك في عالم اجلرمية.
بداية مارجوري ارمستروجن
لم تُخطط ارمستروجن في حياتها سوى جلرمية قتل
واحدة ،لكنها بالرغم من ذلك تُعد إحدى أشهر القاتالت
في التاريخ ،وذلك ألنها ببساطة فكرت في قتل والدها،
لسبب بسيط ج ًدا رأت فيه استحقا ًقا للقتل.
كان مارجوري متر بضائقة مالية ،والضائقة املالية
بالنسبة لها ال تعني بالضرورة أنها غير قادرة على توفير
الطعام واملسكن وامللبس واألشياء الضرورية ،وإمنا فقط
مجرد عدم القدرة على سد احتياجاتها من اخلمور ،لذلك
قررت ،وببساطة شديدة ،أن تقتل الشخص الوحيد
املتبقي من عائلتها ،والدها ،وذلك فقط من أجل احلصول
على أمواله ،وألنها كانت تعرف أن قتلها له بنفسها
يعني دخولها السجن وعدم احلصول على األموال ،قررت
استئجار شخص يقوم بجرمية القتل تلك ،لكن ،كان
هناك مشكلة صغيرة ،جعلت مارجوري فيما بعد اشهر
قاتلة في التاريخ احلديث.
جرمية من أجل جرمية
كانت ارمستروجن تُخطط لقتل والدها عن طريق قاتل
مأجور ،لكنها اكتشفت أن ذلك القاتل يطلب عشرين
ألف دوالر لتنفيذ جرميته ،في حني أنها ال متتلك سوى
خمسة آالف دوالر.
لذا خططت لعملية سرقة تستطيع من خاللها
احلصول على األموال الالزمة جلرمية قتل والدها ،لكنها
بالطبع لم تكن تود تنفيذ تلك السرقة بنفسها ،لذلك
قررت في استغالل شخص ثالث ال عالقة له بالقضية
من قريب أو بعيد ،وجعلته في غضون دقائق قليلة قاتل
وسارق ومقتول ،وهذه هي بالضبط اجلرمية التي ُعرفت
فيما بعد بجرمية البيتزا الغريبة.
جرمية البيتزا الغريبة
ظلت ارمستروجن تُفكر لوقت طويل فيما يمُ كن فعله
حيال ذلك األمر ،وللمصادفة ،تزامن ذلك مع شعورها
باجلوع ،وصدق أو ال تُصدق ،لقد جعلت من هذا اجلوع أداة
جلرميتها الغريبة.
قررت طلب قطعة بيتزا عن طريق خدمة التوصيل
السريع ،وقررت كذلك أن جتعل من يقوم بتوصيل قطعة
تلك يسطو على بنك ويسرق ما تُريده من أموال ،وبكل
أسف كان ضحية هذه الفكرة اجملنونة هو الشاب

املسكني بريان دوغالس ،والذي كان قد أنهى مناوبته من
األساس ،لوال أن الظروف اقتادته إلى النهاية الشنيعة.
ضحية العمل
كان دوغالس ذو السابعة والعشرين عام يعمل في
مطعم بيتزا يقع في مدينة بنسلفانيا ،وقد اختارت
مارجوري الثامن والعشرين من أغسطس عام 2003
موع ًدا لتنفيذ جرميتها ،فاتصلت باملطعم الذي يعمل
به بريان ثم طلبت قطعتني من البيتزا تكلف الشاب
املسكني بإيصالهم إليه ،ثم بعد ذلك ،وكتغير ُمفاجئ
في األحداث ،ظهر ذلك الشاب في أحد البنوك وهو
يحمل قنبلة تقترب من االنفجار ،متى وكيف وما الذي
حدث ،هذا ما لم يعرفه أحد.
سرقة البنك ،اجلرمية األولى
في الرابعة من مساء ذات اليوم ظهر دوغالس في أحد
البنوك وهو يلف حول خصره قنبلة مؤقتة ،واحلقيقة
أن بريان كان يود الهرب كما ظهر من ردة فعله املتوترة
املُتراجعة ،وكان في طريقه فعلاً لفعل ذلك لوال معرفته
بوجود جهاز في يد مارجوري قادر على تفجير القنبلة
وتفتيته إلى قطع صغيرة ،لذلك أكمل املسكني ما
ُطلب منه ،وقام بالتوجه إلى إحدى النوافذ وأمر املوظف
حتت تهديد القنبلة بجمع كل األموال املوجودة بالبنك
في حقيبة صغيرة ووضعها في سيارة صفراء تستقر
بجانب البنك ،وبالفعل نف ّذ املوظف ما ُطب منه وقام
بجمع النقود ووضعها في السيارة ،لكن من حسن
حظه كانت هناك دورية شرطة متر بجواره ،فلم يتردد
املوظف أب ًدا عن استغاللها.
الشرطة تُشاهد اجلرمية
فور وصول الشرطة أخذ موظف البنك يصرخ قائلاً
“جرمية سطو” ،مما دفع بريان إلى الركض بإجتاه السيارة،
التي كانت بها مارجوري وشريكها ،لكن السيارة
انطلقت تاركة بريان للشرطة ،أو تاركة جثة بريان حتدي ًدا،
ألن مارجوري ضغطت على الزر وفجرت القنبلة ،ليلقى
عامل البيتزا املسكني حتفه وتهرب مارجوري وشريكها
باألموال دون وجود أي دليل على هويتها ،ببساطة ،لقد
حدث ما يُسمى باجلرمية الكاملة.
سقوط ارمستروجن
متكنت ارمستروجن من االبتعاد عن الشبهات مدة سنة
كاملة ،إال أنها في عام  ،2004عندما غفلت وطلبت
بيتزا من نفس احملل الذي استغلت منه بريان ،مت مطابقة
رقم هاتفها بهاتف آخر من قام الشاب املسكني
بتوصيل البيتزا إليه ،وما هي إال ساعات قليلة حتى
كانت الشرطة تقتحم املكان وتُلقي القبض عليها هي
وصديقها ،والذي كان في الغالب عشيقها واملخُ طط
للجرمية معها ،وقد اعترفا على أنهما قد أجبرا عامل
البيتزا على سرقة البنك وخططا لهذه اجلرمية ،ليتم
احلكم على مارجوري بالسجن مدى احلياة بينما مت احلكم
على شريكها بالسجن ثالثني عا ًما ،لم يقضي منهم
سوى عشر سنوات ليموت بعدهم ُمتأثرًا مبرض شديد
داهمه في بداية سجنه.
جرمية البيتزا في السينما
لم متر قصة مارجوري ارمستروجن وجرمية البيتزا التي
ارتكبتها مرور الكرام على السينما العاملية ،حيث مت
حتويلها إلى فيلم ضخم في عام  ،2009لكن الفيلم في
احلقيقة جعل من احلكاية أشبه مبجموعة من املفارقات
الكوميدية ،كان عامل البيتزا هو بطلها ،أما مارجوري
فقد خرجت في الفيلم بدور صغير لم يتناول كل ما
جناحا كبيرًا
قامت به في احلقيقة ،ولقد القى الفيلم ً
ويُقال إن مارجوري ارمستروجن قد شاهدته في السجن
وأخذت تضحك ،لكن وبغض النظر عما جاء الفيلم،
تظل قضية جرمية البيتزا أحد أغرب وأطرف اجلرائم التي
حدثت في التاريخ.
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سر التجسد اإللهي
وتأثيره على حياتنا اإلنسانية

خواطر مسافر
إلي النور ( )٦1

إستقراء سياسي ملستقبل مصر
وتوطني الفلسطينني في جزء من سيناء
س َجرة “ ]
[ األصول ملقال (  ) ٥٧إتفاقية ” جنع أبو َ

بقلم  :د .رءوف إدوارد

للشماس ذياكون/جمال تكال اسعد  -مونتريال

إن اهلل الكلمة بطبيعته كامل من كل الوجوه،
ومن ملئه يوزع عطاياه للخالئق ،ونحن نقول عنه
أنه اخلى ذاته دون أن ميس هذا بطبيعته ،ألنه
عندما اخلى ذاته لم يتغير إلى طبيعة أخرى ،ولم
يصبح أقل مما كان عليه ألنه لم ينقص شيئًا ،هو
غير متغير مثل الذي ولده (اآلب) ،ومثله متاما ً غير
عرضة لألهواء ،ولكن عندما صار جسدا ً أو إنسانا ً
جعل فقر الطبيعة اإلنسانية فقره؛ ولذا قال
«سأسكب من روحي على كل جسد» (يو)28 :2
ولقد مت هذا.
أوالً :ألنه صار إنسانا ً رغم أنه ظل اهلل ،ثانياً :أخذ
صورة العبد وهو بطبيعته حر كإبن ،وفي نفس
الوقت هو نفسه رب اجملد ولكن قيل أنه متجد
ألجلنا ،هو نفسه احلياة ،ولكن قيل أنه أُحيا أي
أُقيم من األموات ،وأُعطى سلطانا ً على كل شيء
وهو نفسه مالك كل األشياء مع اهلل اآلب ،اطاع
اآلب وتألم ،هذه األشياء تخص الطبيعة البشرية
ولكنه جعلها له عندما جتسد لكي يكمل التدبير
ويبقي كما هو ،وهذا ما تقصده األسفار املقدسة
بـ (أخلى ذاته).
القديس كيرلس السكندري
فإن اآلب جعل اإلبن ينزل بارادته إلى جسد اخلطية،
لكي إذ يجعل اجلسد نفسه خاصا ً به ،ميكن أن
ينقله إلى خاصيته الطبيعية أي إلى عدم اخلطية،
ألنه يكون من عدم الصواب أن نعتقد أن اإلبن
الوحيد قد صار إنسانا ً ليحقق حالة عدم اخلطية
لهيكل جسده هو وحده ،فأين يكون مجده وفائدة
مجيئه بالنسبة لنا لو كان قد متم خالص جسده
وحده؟ ولكننا باحلري نؤمن أن اإلبن الوحيد قد صار
مثلنا لكي يضمن البركات لكل الطبيعة البشرية
بواسطة نفسه و ِفي نفسه أوال ً كباكورة البشرية.
القديس كيرلس  -شرح إجنيل يوحنا عن جتسد اهلل
الكلمة:
«السبب الذي من أجله كان ضروريا ً أن اهلل الكلمة
نفسه وليس آخر سواه هو الذي يتجسد؛ فيقول
الكتاب «ألَن َّ ُه ال َ َق ب ِ َذ َ
اك الَّ ِذي ِم ْن أ َ ْجلِ ِه الْ ُك ُّل وَب ِ ِه
الْ ُك ُّل ،وَ ُه َو ٍ َ
َاء َك ِثيرِي َن إِلَى المْجَ ْ ِد ،أ َ ْن ي ُ َك ِّم َل
آت بِأبْن ٍ
َ
ص ِه ْم بِاآلال ِم» ،وهو بهذا يقصد أن يوضح
رَئ ِ َ
يس خَ الَ ِ
أنه لم يكن أحد آخر يستطيع أن يسترد البشر من
الفساد الذي حدث (نتيجة السقوط) غير كلمة
اهلل الذي خلقهم في البداية.
وأيضا ً أشار الرسول إلى أن الكلمة بذاته إتخذ
سدا ً ليقدمه ذبيحة عن األجساد
لنفسه َج َ
َ
َ
َ
املماثلة قائالً « َفإِذْ َق ْد ت َشار َ َك األوْالدُ ِفي اللَّ ْح ِم
وَال َّدم ْ
اش َترَ َك ُه َو أَيْضا ً َكذلِ َ
يه َما ،لِ َك ْي ي ُ ِبي َد
ك ِف ِ
ِ
َ
لمْ
َ
بِالمْ َ ْو ِت ذ َ
يس ،وَي ُ ْع ِتقَ
سلْطا ُن ا َ ْو ِت ،أ ْي إِبْلِ َ
َاك الَّ ِذي لَ ُه ُ
أُول ِئ َ
ك الَّ ِذي َن خَ ْو ًفا ِم َن المْ َ ْو ِت َكان ُوا َج ِميعا ً ُك َّل
ْ
تحَ
ت الْ ُع ُبودِي َّ ِة»
َح َيات ِ ِه ْم َ
ألنه بذبيحة جسده الذاتي وضع نهاية لناموس
املوت الذي كان قائما ً ضدنا ،وصنع لنا بداية جديدة
للحياة برجاء القيامة الذي أعطاه لنا ،ألنه إن كان

بإنسان واحد قد ساد املوت على البشر ،ولهذا
أيضا ً فبسبب تأنس كلمة اهلل فقد حدثت إبادة
للموت ومتّت قيامة احلياة كما يقول بولس « َفإِن َّ ُه
ات ،ألَن َّ ُه
ان أَي ْ ً
ان ،بِإِن َ
إِذِ المْ َ ْو ُت بِإِن َ
ضا ِق َيا َم ُة األ َ ْم َو ِ
ْس ٍ
ْس ٍ
لجْ
َ
لمْ
َ
َ
َ
ا
وت
س ُي ْح َيا
يح
س
ا
ي
ف
ا
ذ
هك
،
ع
ي
م
ُ
ِ ُ
َك َما ِفي آدَ َم يمَ ُ
ِ ِ َ
ِ
الجْ َ ِمي ُع» ،وبالتالي فنحن اآلن ال منوت كمدانني ،بل
كأناس يقومون من املوت ننتظر القيامة العامة
للجميع والتي سيب ّينها في أوقاتها التي يحددها
اهلل الذي أمتها والذي وهبنا إياها ،فهذا إذن ،هو
سد اخمل ّلص.
السبب لت ََج َّ
جتسد الكلمة للقديس اثناسيوس الرسولي-
الفصل العاشر
سر التجسد في سبيل أنسنة اإلنسان-:
العمل األول في حياة اإلنسان هو حتقيق إنسانيته
بيسوع املسيح ،وهذا يتحقق بعاملني أساسيني:
األول أن احترام اآلخر على أنه يخص اهلل :إن العامل
الذي يجراإلنسان إلى نبذ اآلخر هو شعوره بأنه
وحده الكائن في هذا العالم ،وأنه وحده يحق له
أن ميتلك احلق في احلياة ،نابذا ً حق أخيه اإلنسان
ومتغافالً احترام كينونته كأخ له في اإلنسانية،
كلنا متساوون على مستوى احملبة اإللهية ،وال
يتميز أحدنا عن اآلخر إال بقدر احملبة التي يتفاعل
بها كل واحد مع اهلل
كان ميكن ليسوع املسيح أن يشفي األبرص من
الرب أراد أن يتعامل
ولكن
بعيد دون أن يلمسه،
ّ
ّ
مع إنسان ّيته اجملروحة ويعيد لها كرامتها« ،فأتى
إليه أبرص يطلب إليه جاثيا ً وقائالً له :إن شئت
نّ
ومد يده
فتحن يسوع
فأنت قادر أن تطهّ رني،
ّ
وملسه وقال له« :قد شئت ،فاطهر!» (لو.)41،40:1
رقي وسم ّو إنسان ّيني
والعبارة املؤ ّثرة واملع ّبرة عن ّ
( نّ
حتن يسوع) ،كذلك في تعامله مع املرأة اخلاطئة
قال لها «يا إمرأة أين هم أولئك املشتكون عليك؟
أما دانك أحد؟ فقالت:ال أحد ،يا سيد!» ،فقال لها
يسوع «وال أنا أدينك .اذهبي وال تخطئي أيضاً»،
(وال أنا أدينك) عبارة قو ّية وعظيمة من فم من له
سلطان اإلدانة.
الثاني مح ّبة اآلخر مح ّبة ا ّلذات :لقد أح ّبنا يسوع
جتسد ومات وقام من
ح ّبه لذاته ولربمّ ا أكثر وإال ملا ّ
أجل خالصنا ،ولكان اكتفى بأن يخ ّلصنا بإشارة،
حب يفوق قدرة
أح ّبنا يسوع بالفعل وأثبت عن ّ
نتلمس
كي
قرون
اإلنسان على تص ّوره ،ونحتاج إلى
ّ
احلب ،ونحن مدع ّوون بيسوع املسيح
س ّر هذا
ّ
نحب اآلخر حبنا لذواتنا ،وللتّعامل معه كما
ألن
ّ
نتعامل مع ذواتنا.
إ ّن ا ّلذي به خُ لق ّ
كل شيء ،نظر إلى كرامتنا
اإلنسان ّية وشاء أن يرفعها ويرتقي بها إلى درجات
ومد يده فلمسنا
األلوهة .نظر إلى قلوبنا وأح ّبنا ّ
لنطهر فخلقنا من جديد ،وحده ا ّلذي له العزّة
ّ
الداهرين
واجملد واإلكرام ،اآلن
وكل أوان وإلى دهر ّ
آمني.

هذا املقال لم يعتمد في مصادره إال علي هواية
كاتب املقال فقط في متابعته ألحداث منطقة
الشرق األوسط أوال ً بأول بطريقة حتليلية علي
مدي السنني  .قام الكاتب بنشر محتواه في
وسائل التواصل اإلجتماعي علي مدي سنتني
حتي اآلن  .و لألسف لم يكن هناك أي إهتمام
لدي القراء بالرؤية املطروحة عن اخلطة المُ ّلحة
اآلن واحلل الذي تتبناه ولن تتنازل عنه القوي
العاملية الفاعلة حلل الصراع العربي اإلسرائيلي
 ،و يشمل توطني الالجئني الفلسطينيني في
جزء من سيناء.
ملاذا كان إختيار مصر من دون العالم كله
لتوطني الالجئني الفلسطينيني ؟
ً
لم تكن قضية فلسطني لتقوم أصال لوال
عبد الناصر و مشروعه القومية العربية  .لذا
فعلي مصر أن تتحمل بعض الثمن من وجهة
نظر القوي العاملية الفاعلة  .لذلك كان اإلحلاح
املستمر في املطالبة  ” -بالذوق  /بالعافية “ -
بجزء من سيناء لتوطني الالجئني إلقامة الدولة
الفلسطينية .
تيران وصنافير :
من بني أشياء أخري كانت اإلتفاقية مبثابة
بالونة اإلختبار التي أكدت داللتها أن املصريني
لن يقبلوا طواعي ًة التنازل عن جزء من سيناء
حلل قضية فلسطني  ،ألنه تفريط في األرض ال
يقبلونه .
ضغوط القوي العاملية الرهيب و اخلفي لقبول
توطني الفلسطينيني في سيناء :
 جتنيد اإلرهاب املتأسلم في العالم ليحيطمبصر شرقا في سيناء وغربا في ليبيا بل
وتفعيله.
ليمرِّر
 جتنيد النظام السوداني املتأسلمَ
اإلرهاب املتأسلم من اجلنوب  .باإلضافة لتهديد
مصر املزمن باملطالبة بحاليب وشالتني  .و أخيرا
بإستقدام عسكري أجنبي معادي ملصر ( النظام
في دولة تركيا ) في جزيرة ” سواكن “ املتاخمة
للحدود .
 إنشاء سد النهضة األثيوبي لتعطيش مصرصار حقيقة واقعة  .و تفعيله مسألة قرار .
 متكني اإلرهاب املتأسلم بالقول والفعل داخلمصر.
 جتنيدالنظام في قطر وتركيا كشوكة فيخاصر مصر يتأمران عليها في كل مجال
إقليمي و دولي ببذخ فاضح .
 ضرب السياحة في مصر ومعاندة رجوعهابسبب حتالف دولي خفي رغم اإلصالحات
الكافية.
 تعبئة اجملتمع الدولي ضد مصر في احملافلالدولية عن طريق أيدي خفية إلثارة نعرة أنه
إنقالب عسكري جاء بالسيسي وليس إنتقاضة
وثورة الشعب املصري .
 شراء اإلسالميني ألموال املصريني في اخلارجبالغالي حلجبها عن إقتصاد مصر .
القيادة املصرية بني شعب لن يقبل توطني
الفلسطينيني و إنتحار مصر إذا رفضته :
واقعيا ً اليوجد نظام حكم في التاريخ يستطيع
مواجهة ضغوط ( حادة ال مزمنة ) مماثلة  .وأي
حتدي لهذه الضغوط هو قرار إنتحار أكيد
للقائد و الشعب و الوطن  .و أمثلة صدام
العراق وقذافي ليبيا وبشار سوريا هي دليل علي
ذلك  .فلو رفض النظام املصري تلك الضغوط
وك َّثفت القوي اخلفية العاملية تلك الضغوط
علي مصر ،فيكفي تعطيش مصر عن طريق
سد النهضة لتبدأ ثورة الشعب ليبدأ إنهيار
دولة مصر  .البديل اآلمن هو أن يقبل املصريون
بترك قطعة من سيناء طواعي ًة  .وهذا لن
يستوعبه الشعب كما أثبتت بالونة إختبار ”

تيران وصنافير “ و كما هو ثابت من تاريخ الشرق
األوسط في رفض احللول الوسط للوقاية من
خراب شامل  .لذلك  ،وبعد إجهاض مشروع
االخوان املسلمني الذي كان من بعض أهدافه
توطني الالجئني  ،وباإلستنتاج مما يحدث فإن حربا ً
طائفية محدودة بني املتأسلمني و املسيحيني
في مصر هو إرادة عاملية اآلن تؤدي إلي تدخل
أممي ( كما حدث في رواندا و يوجوسالفيا )  .يلي
ذلك عرض أممي حلكم ذاتي لألقباط ( كما حدث
في كوسوفو )  .و سيرفض األقباط و املسلمون
في مصر هذا العرض األممي  ،ألنهم معتدلون
بطبيعتهم املصرية  .وألسباب أخري بينها أن
مسيحيو مصر هم صمام أمان غير مقصود
ملسلمي مصر املعتدلني أمام مغاالة املتأسلمني
لتطبيق الشريعة اإلسالمية  .كما أن ضمان
سالمة األقباط هو في إستمرارهم في لحُ َمة
واحدة مع بقية املصريني املسلمني املعتدلني
ألنهم في األصل عائلة واحدة و َحتَ َول َمن تحَ َ َول
منهم إلي اإلسالم  .فالدم واللحم الواحد
يجمع املصريني قبل األديان وقبل حق املواطنة
في الوطن الواحد  .لذلك سيكون البديل هو
فصل املتطرفني اإلسالميني املصريني وقادتهم
احملبوسيني عن بقية مصر املعتدلة  ،وتوطينهم
في سيناء  .و يتحقق حلمهم في إقامة نواة
اخلالفة االسالمية  ،واهمني وطامعني فيما هو
أكثر من العرض األممي ( في مرحلة قادمة  ،في
تصورهم )  .ولكن التوطني في سيناء سيكون
بشروط أممية علي املتطرفني  :تخصيص امتداد
لغزة في سيناء لقيام دولة فلسطني من
داخل اإلمارة اإلسالمية والتي ال زالت جزء من
مصر يسكن فيها مصريون ولكن يتمتعون
بهويتهم الدينية املتطرفة  -و التي ال يقبلها
املصريون خارج تلك اإلمارة ذات احلكم الذاتي
نوعا ً ما .وبذلك ال يشعر املصريون أنهم فرَّطوا
في ترابهم الوطني  .و سوف تكون منطقة
منزوعة السالح برقابة أممية  .و يُشتَرط ضمان
أممي للمالحة في قناة السويس و مراقبة إحترام
احلدود من األمم املتحدة  .وهذا ليس جديدا ً في
تاريخ العالم  ،فاألمثلة موجودة بدرجة أو بأخري
في كوسوفو  /الصرب  ،رواندا  ،و أملانيا واليابان
بعد احلرب العاملية .
وعندئذ يسترجع املصريون مجدهم في التاريخ
كدولة مدنية مبعني الكلمة  ،ال يوجد في
دستورها ال بند ثاني وال ثالث ولكن بند أول وأخير
 :مواطنة  ،حرية  ،كرامة  ،دميوقراطية  ،عدالة
اجتماعية  .و تنضم مصر إلي العالم األول بال
عائق وتصير أم الدنيا كما هو ق َدرها و ق ْدرها .
إن هذا السيناريو يعتمد علي إستقراء األحداث
في مصر خالل السنوات القليلة املاضية للقيادة
املصرية وخاصة عدم حسمها في جتفيف
منابع اإلرهاب املتأسلم في مصر واإلبقاء علي
قادته في السجون ،وعدم اإلجهاز الكامل علي
نشاطه املسلح في سيناء علي األقل  .علي
الرغم من صدق وكفاءة ونزاهة القائد و تقديره
ملواطنيه من األقباط علي نحو عادل وبالتالي
غير مسبوق  .إن مصارحة القيادة و إستفتاء
الشعب بالنسبة للوضع و بإستحالة رفض
ضغوط القوي العاملية  ،ألن البديل هو إنتحار
أكيد للدولة املصرية ال محالة  ،هو أيضا ً مبثابة
مساو لألول ولكن معاكس له في
إنتحار أكيد
ٍ
اإلجتاه ألنه سيفتح باب املزايدة علي مصراعيه
للطامعني في إنهيار النظام والدولة في مصر
من كافة األطياف محليا ً و عامليا ً لتحقيق
مايريدونه بحجة أن القيادة السياسة تفرط في
مصر وغير قادرة علي ” الصمود والتصدي “.
أخيرا ً أمتني أن تكون قراءتي لألحداث هذه غير
صائبة وأن هناك حلوال ً أفضل  .يارب آمني .
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سويسرا حتظر طهي «االستاكوزا» دون تخدير
حظرت احلكومة السويسرية ،األسلوب املعتاد لطهي «االستاكوزا»
الطازج بإلقائه في املاء املغلي ،يأتي ذلك في إطار تعديل سويسرا
لقواعدها حلماية احليوان..
وتنص القواعد التي تدخل حيز التنفيذ في مارس القادم ،على أنه ال
يجوز نقل القشريات احلية ،ومنها االستاكوزا ،في الثلج أو في مياه
مثلجة .ذلك باإلضافة إلى االحتفاظ باألصناف املائية في بيئتها
الطبيعية ،وتخدير القشريات قبل قتلها`.وتهدف القواعد إلى القضاء على مزارع الكالب غير القانونية،
وجترمي استخدام ا
ً
ألجهزة اآللية التي تعاقب الكالب على نباحها` .كما تتضمن شروطا للتخلص من احليوانات املريضة أو
املصابة ،وحتميل منظمي األنشطة العامة التي تستخدم فيها احليوانات مسؤولية سالمتها.
يذكر ان قضت ايطاليا منذ اشهر مبنع املطاعم من وضع ذ»االستاكوزا» في الثلج ،قائلة إن ذلك يسبب له
معاناة غير مبررة قبل الطهي.

«تسخني السيارة» في الشتاء..
يفيد أم يؤذي محركها؟
حني تقضي السيارة ليلة «باردة» في اخلارج ،ويهم
السائق بتحريكها في اليوم املوالي ،يشغل محركها،
في العادة بغرض تدفئته ،وينتظر لبعض الوقت ،قبل أن
يبدأ القيادة ،لكن هذه اخلطوة غير مفيدة باملرة ،بل إنها
تلحق ضررا بالسيارة.
وبحسب إرشادات من موقع «رود آند تراك» ،فإن محركات السيارات احلديثة تتلقى الوقود على الفور ،عند
يستحب التحرك مباشرة دون انتظار.
التشغيل ،وبالتالي،
ُ
فضال عن ذلك ،قد يؤدي تشغيل السيارة وتركها متوقفة ،إلى حصول تسرب واختالط بني البنزين غير
احملترق وزيت احملرك.
وبحسب املصدر نفسه ،فإن من يشغلون السيارة ثم يعودون إلى بيوتهم يجعلون أنفسهم عرضة
للسرقة ،السيما أن العربة تكون في وضعية «تشغيل» ،لذا فإن الوسيلة املثلى لالنطالق بسيارتك التي
برد محركها طيلة الليل ،أن تقوم بتشغيلها ،ثم أن تقودها على الفور.

بريطانية توقف قلبها لتسع دقائق ..واملعجزة الطبية تتدخل
توقف قلب ستايسي تشرشل عن
اخلفقان ملدة أكثر من  9دقائق في
املستشفى التى دخلت إليها مصابة
بأزمة روبوية حادة ،وهي فترة كفيلة
بإعالن وفاتها.
لكن بدا أنه ال يزال للسيدة البريطانية،
التي تبلغ من العمر  47عاما ،رصيد من
احلياة عندما متكن الطاقم الطبي من
إعادة القلب إلى اخلفقان مرة أخرى،
ليتبدل حال عائلتها من حزن واستعداد
للفراق إلى سعادة باملعجزة التي
حتققت.
ورغم أن مستشفى بيندرفيلد في
مقاطعة ويكفيلد البريطانية ،كانت قد تصدرت العناوين عندما التقطت امرأة صور للمرضى وهم
ملقون على األرض في أروقة املستشفى ،فإن ستايسي أثنت على الطاقم الطبي الذي أنقذ حياتها.
وقالت السيدة التي كتب لها عمر جديد« :لم أستطع أن أقول ما يكفي من كلمات االمتنان»،
وقد مت نقل ستايسي إلى املستشفى بعد أن الحظ ابنها كونور البالغ من العمر  17عاما ،بأن مستويات
األكسجني في دمها أخذة في االنخفاض ،وهرعت األسرة بستايسي ،وهي تقول لزوجها «سأموت» قبل أن
تتوقف نبضات قلبها الحقا،وحارب األطباء واملمرضون إلنقاذ حياتها ،ومتكنوا من إنعاشها بعد تسع دقائق
ونصف ،لكنهم أخبروا أسرتها بأن عليهم أن يستعدوا لألسوأ.
وقالت ستايسي «حتدثوا مع زوجي وطلبوا منه أن يحضر األصدقاء والعائلة» ،وأضافت« :قالوا له إن الدماغ
قد ميوت بحلول الصباح» ،ووضعت ستايسي في غيبوبة صناعية ،لتبدأ في اإلفاقة بعد ثالثة أسابيع
والتعافي وتنعم ببداية جديدة وسط عائلتها.

قرية برتغالية تشجع األطفال على التدخني
تتميز احتفاالت عيد الغطاس في قرية فيل دي سالغويرو البرتغالية ،بتقليد سنوي يتسبب في غضب
في أوساط األجانب ،إذ يقوم اآلباء بتشجيع أطفالهم ،وبعضهم يبلغ من العمر  5سنوات ،على تدخني
السجائر.
ويقول السكان احملليون إن هذه العادة متتد لقرون مضت ،لكن ال أحد يعرف بالضبط ما ترمز إليه ،أو ملاذا
يقدم اآلباء على شراء علب السجائر ألطفالهم وتشجيعهم على املشاركة في هذا التقليد؟
يذكر أن السن القانونية لشراء التبغ في البرتغال هو  18عاما ،لكن ال يوجد شيء مينع اآلباء من جعل
أطفالهم يدخنون ،كما أن السلطات البرتغالية لم تتدخل لوقف هذه العادة.
وتشير صاحبة مقهى تبلغ من العمر  35عاما ،إلى العرف كسبب في منحها السجائر ألبنتها كي
تدخنها .وتقول «ال أرى أي ضرر في ذلك ،ألنهم في الواقع ال يدخنون ،إنهم يستنشقون الدخان ويزفرونه
على الفور».

عالــم بال حـــدود

حارس شخصي حلراسة خامت
باريس هيلتون

«جوجل» توظف العشرات
بأغرب مهنة ممكنة

إذا كنت متلك شيئا قيمته مليوني دوالر ،فهل تعينّ
حارسا شخصيا حلمايته في كل األوقات؟ ذلك ما
قامت به النجمة األميركية باريس هيلتون.
وقال املصدر نفسه إن هيلتون عينت حارسا
شخصيا حلماية خامت خطوبتها على مدار الساعة
وطوال أيام األسبوع ،وتعد قيمة اخلامت حوالي مليوني
دوالر ،ويتميز اخلامت ( 22قيراط) بحجم كبير ،وهو من
املاس ،ومن تصميم مصمم مجوهرات املشاهير
مايكل غرين
وقال مايكل غرين «هيلتون اتصلت بي وقالت لي
إن اخلامت أعجبها كثيرا» ،مضيفا أنها «سعيدة جدا
ومتحمسة»
وكانت املغنية واملمثلة األميركية أعلنت قبل أيام
خطوبتها من املمثل كريس زيلكا ،حيث نشرت صورا
على حسابها الرسمي في موقع إنستغرام ،تظهر
املفاجأة «الرومانسية» التي أعدها لها صديقها
أثناء رحلة تزلج

تتجه شركة «غوغل» إلى إيجاد حل لسرقة
دراجات هوائية تخصصها ملوظفيها مجانا ،كي
يتنقلوا بشكل سلس في وادي السليكون ،بوالية
كاليفورنيا ،لكن بعض من يجوبون «املنطقة
التقنية» يركبونها في بعض األحيان ،ويسيرون
بها ملسافة ،ثم يتركونها في أماكن بعيدة.
وبحسب إحصاءات الشركة ،فإن ما بني 100
و 250دراجة تختفي ،بشكل أسبوعي ،األمر الذي
جعلها تتحرك لوقف األزمة.
ووظفت «غوغل» نحو ثالثني شخصا ،وخصصت
خمس سيارات من نوع «فان» ،للبحث عن
الدراجات اخملتفية وإعادتها إلى مرآب الشركة.
وجتري الشركة ،في الوقت احلالي ،اختبارات حلماية
الدراجات عبر عدة طرق ،مثل تزويدها بنظام حتديد
املواقع «جي بي إس» ملعرفة األماكن التي تترك
بها ،و»نظام إغالق» ال يتيح تسيير الدراجة إال
للموظفني ،عن طريق تطبيق خاص.

في مصر ..أول مقهى للكالب والقطط وحتى القرود

أصبح للكالب والقطط وحتى القرود مكان
يستقبلها ويلبي طلباتها ،إذ يتيح مقهى في
مصر لعشاق وأصحاب هذه احليوانات فرصة
لقضاء وقت ممتع مع حيواناتهم خارج املنازل
وبعيدا عن ضوضاء الشوارع.
ويعمل مقهى «بت كورنر» في مدينة
اإلسكندرية بنفس الطريقة التي يعمل
بها أي مقهى آخر ،مع اختالف وحيد هو أن
هذا املقهى يقدم خدماته من املأكوالت
واملشروبات للبشر واحليوانات على حد سواء.
مؤسس املقهى هو محمد الكوك ( 31عاما)
خريج إدارة األعمال في جامعة اإلسكندرية ،وقرر الكوك فتح املقهى بعد أن أدرك حجم الصعوبات التي
يواجهها عشاق الكالب والقطط واحليوانات األليفة بشكل عام في العثور على مكان ميكنهم اجللوس
فيه واالستمتاع ببعض الوقت بصحبة حيواناتهم ،حيث ال تسمح الكثير من األماكن اخملصصة للتجمع
واللقاء وقضاء األوقات املمتعة في مصر بدخول احليوانات األليفة.
ويصف املقهى نفسه بأنه هو أول مكان في مصر يلبي بشكل استثنائي رغبات أصحاب الكالب وعشاق
احليوانات األليفة بشكل عام .وتقول آية طارق ،إحدى زبائن املقهى ،إن املقهى يتيح لها الفرصة للخروج
مع كلبها بدون الشعور بأنها غير مرغوب بها في املكان.

محكمة جتبر طبيبا
على دفع التكاليف التي دفعتها والدته لتعليمه
حكمت احملكمة العليا في تايوان على طبيب أسنان في احلادية واألربعني من العمر بدفع  22.33مليون دوالر
محلي ( 626ألف دوالر أميركي) لوالدته تعويضا على املال الذي أنفقته لتربيته.
واعتبرت أعلى سلطة قضائية في اجلزيرة أنه ينبغي على الرجل الذي يحمل شهرة «تشو» أن يحترم
العقد الذي وقعه مع والدته قبل  20سنة ،والذي التزم مبوجبه بالتعويض عليها.
وكانت صاحبة الشكوى التي أشير إليها باسم السيدة «لو» قد ربت لوحدها ولديها بعد طالقها من
زوجها سنة  ،1990وهي كانت متلك عيادة لطب األسنان ،وكانت هذه السيدة قد أبرمت عقدا مع ابنيها
عند بلوغهما العشرين من العمر ينص على واجب تخصيصهما  60باملئة من األرباح الصافية للعيادة
لوالدتهما املسنة.
وتقدمت «لو» بشكوى قبل  8سنوات بعد رفض ولديها اإليفاء بالتزامهما ،وفي نهاية املطاف قبل ابنها
البكر أن يسدد لها قسما من املبلغ ،غير أن االبن األصغر اعتبر أن هذا العقد مخالف للعرف القاضي
بتكبد الوالدين تكاليف تربية أوالدهما التي ال تقاس مببالغ مالية.
وأيدت محاكم أدنى درجة رأيه قبل أن تبت احملكمة العليا لصالح السيدة «لو» ،واعتبرت السلطة
القضائية العليا أن السيد تشو كان بالغا وقت توقيع العقد ،وأن مهنته كطبيب أسنان تخ ّوله تسديد
هذه النفقات .وغالبا ما تتصدر قضايا إهمال أبناء ألهل كبار في السن يعيشون في ظروف بائسة ،األخبار
في الصني ،حيث جرى العرف على أن يتكلف األوالد رعاية الوالدين مع تقدمهما في السن ،ويطالب
البعض بقانون يعاقب البالغني الذين ال يهتمون بأهلهم.
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You shall not steal. [Exodus 20:19]
“Is it Sin if You Didn’t Know?”
Susan and Janie and Heather loved to go to the mall. If they had
a little money to spend, that was extra fun but even if they didn’t
they loved to just look at things and get treats at the food court and
meet friends from school and church and just be kids for a while.
Susan’s mother felt sure the mall was safe because the girls were
together and had good common sense and several members of
their church worked at the mall and the food court so they kept an
eye on the girls, even though the girls didn’t know that.
This Saturday was like all the others as Susan waited for Janie
and Heather to get to her house for mom to drive them to the mall.
She fussed with her make up and hair trying different styles and
thinking of how the kids in school would react to a different color.
Finally, they got here and everybody in the house scattered as the
girls had their reunion in the front hall with all the necessary giggling and gossiping and telling each other how cute they looked
in their outfits.
“Mom are you ready to go?” Susan called up the stairs. “Janie and
Heather are here.”
“Just a minute honey.” Susan’s mom yelled down and finally
she came down all ready to go but she had Susan’s little brother
Timmy tagging along with her. “Susan, be a dear and let Timmy
tag along with you girls. Mrs. Henderson next door is sick so he
can’t go over there.”
At first, Susan pouted and made a fuss because she was afraid
Timmy would be a bother. “Susan let him come. We love Timmy.
He is so funny and cute and we will help you watch him so he
doesn’t wander off.” Janie whispered to her friend.
“Yes do Susan” Heather chimed in “You know all the kids love
Timmy when he comes and sits in on Sunday School when your
dad teaches.”
So Susan agreed and they all had a big time tickling Timmy in the
car and getting him to laugh and making him everybody’s cute
little brother, not just Susan’s. At the mall, the four had a wonderful time together. Instead of being a bother, Timmy learned how to
make his sister and her friends laugh with his silly faces or things
he would say making fun of the clothes or the people at the mall
walking around. “He’s so funny Susan, we just love him.” Heather
said once laughing at his antics so hard that she almost fell down.
The afternoon passed quickly and before they knew it, mom had
picked them up and they were on the way home for a sleepover.
The girls got busy getting Susan’s room ready for a night of watching chick flicks and doing all the fun things that a sleepover had to
have. There was plenty of popcorn and ice cream and make up to
do each other over with and they were talking and trying to decide
what movies to watch. Suddenly the air was filled with loud sobs.
“Susan!” She heard her sweet little brother cry out from his room
down the hall. All three girls ran in. There on his bed sat Timmy
cross-legged. He had spread on his blanket some of the toys he
had bought at the mall but he was holding a big candy bar and just
sobbing. Susan loved Timmy tons and didn’t want him to cry so
she sat on the bed and held him and Heather and Janie patted him
and comforted him.
“What is it Timmy, did someone hurt you?” Susan gently asked
him as he calmed down enough to talk.
“No, look!” and he opened his hand which was wrapped around a
very large candy bar. “I don’t think I paid for this Susan. I know
I had it in my hand at that candy booth in the food court. But
Heather called for me to come look at the movie posters and I just
ran to her with it in my hand and put it in my bag without thinking.
I stole it Susan.” He sobbed. “God is going to hate me, won’t he?
I did a terrible sin.”

Happy
birthday
Anthony

“Susan, remember Pastor Smith’s sermon last week on ‘Thou
Shalt Not Steal?” Janie asked. “I know all of us including Timmy
went to the alter and promised God we never would steal. What’s
going to happen Susan? Will Timmy go to hell for stealing now?”
Janie asked her friend and she was near tears at the idea of Timmy
being in so much trouble with God.”
“I don’t know” Susan exclaimed nearing tears herself holding
Timmy tight.
All of the children were about to break down in tears when Heather finally said, “Wait let’s ask your mom.” She ran to the door,
out into the hall and called down to Susan’s mom. “Mrs. Morris,
please come help!” Her voice was so full of panic that Susan’s
mom came rushing up the stairs expecting to find someone bleeding. She found the girls and Timmy sobbing in Timmy’s room.
“Timmy, Susan, what’s wrong? Are you sick?” Their mom said
warmly but a little scared touching each of their heads for a temperature like all moms do.
“No its worse. I think Timmy is doomed.” Susan cried. “See when
we went to the mall…” and between all four of them Mrs. Morris
figured out what the problem was. Suddenly just laughed out loud
like she had heard the funniest joke ever.
“Why are you laughing mom? I don’t want Timmy to go to hell.”
Susan objected.
“Kids listen to me. Timmy, did you intend to steal the candy?” She
asked holding Timmy’s hand. Heather and Janie sat cross-legged
on the floor listening.
“No Mommy, I didn’t even know I did it. Is that sin Mommy? Is
it sin if you didn’t know?” He asked desperate to know if he was
in bad trouble with God.
“Kids remember our Sunday School lesson about sin? Remember
what sin is?” She asked.
“I remember Mrs. Morris.” Said Janie. “Sin is anything that keeps
us from loving God.”
“That’s right Janie. Timmy, sin is something that comes out of
your heart when it wants to rebel against God. It is something you
decide to do when you know you shouldn’t. If you had found the
candy in your bag and not cried and not told anyone and kept it or
ate it knowing you had not paid for it, then you would have stolen
it and you would be in sin.
“Then I am not doomed, Mommy?” Timmy said trying to feel
relieved.
“You are sensitive to what God wants, Timmy. Girls you are too,
that’s why you cried so much. That’s good. It hurts your heart to
think of someone you love going to hell. That’s how God feels and
that is why Jesus came and died for our sins. Let’s pray that God
take all of our sins out of our hearts.” And they all bowed their
heads and prayed and when they looked up, instead of tears, there
were pretty smiles on all their faces.
“But what about the candy bar, Mom?” Susan wanted to know.
“Tell you what, Timmy. Let’s let the girls get their sleepover going. You and I will run over to the mall, tell the man what happened and you can pay for the candy bar with your allowance
money and everything will be right again.”
“Will it really Mommy?” Timmy said with excitement “Will it
make it like I never did the bad thing.”
“It will be better than that because the man will know you are
an honest boy and he will trust you even more. Better than that,
while we are there, let’s get candy bars for all of us and we can
join the party, ok?”
HOORAY! All the children leapt with glee and danced around
hugging and kissing Mrs. Morris for being so wise.

Kids & Youth

Fun Dolphin Facts for Kids
Check out these fun dolphin facts for kids. Learn about different types of dolphins, how they communicate with each
other and much more.
Read on and enjoy these interesting facts about
dolphins.
• Compared to other animals, dolphins are
believed to be very intelligent.
• Dolphins are carnivores (meat eaters).
• The Killer Whale (also known as Orca) is actually a type
of dolphin.
• Bottlenose dolphins are the most common and well
known type of dolphin.
• Female dolphins are called cows, males are called bulls
and young dolphins are called calves.
• Dolphins live in schools or pods of up to 12 individuals.
• Dolphins often display a playful attitude which makes
them popular in human culture. They can be seen jumping out of the water, riding waves, play fighting and occasionally interacting with humans swimming in the water.
• Dolphins use a blowhole on top of their heads to breathe.
• Dolphins have excellent eyesight and hearing as well as
the ability to use echolocation for finding the exact location of objects.
• Dolphins communicate with each other by clicking, whistling and other sounds.
• Some dolphin species face the threat of extinction, often
directly as a result of human behavior. The Yangtze River Dolphin is an example of a dolphin species which may
have recently become extinct.
• Some fishing methods, such as the use of nets, kill a large
number of dolphins every year.

RIDDLE TIME
Two camels were facing in opposite directions. One was facing due East and one was
facing due West. They were in the desert
so there was no reflection. How can they
manage to see each other without walking
around or turning around or moving their
heads?

Answer for the last Issue:

He just doesn’t take the bet. This gives him
a 100 percent chance of getting the money
home.

Happy
birthday
Anne

By:
Philo Girgis
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Articles

Saroya, Member of
Parliament
Column by:
Bob Saroya,
MP
Dear,
A lot has happened recently both at
home and in Parliament.
Throughout this month I have had the
pleasure to attend many community
events. These include Christmas festivities with the Happy Life Seniors
Association, “Settle at Toronto” and
the Canadian Chinese Chambers of
Commerce. They were great fun with
talented performances and wonderful
people.
I had the opportunity to take part in the
opening of the York subway expansion. The previous Conservative government under Prime Minister Stephen
Harper was committed to seeing this
project realized. It will reduce congestion and travel times in your morning
commute. Transit is important and a
valuable investment in our communities.
When Justin Trudeau rose from his
bed early on Christmas morning he
must have found the Conflict of Interest & Ethics Commissioner’s report
and letters from disgruntled Canadians
in his stockings. The report detailed
four sections of Canadian statute that
were violated by the Prime Minister’s
family vacation last Christmas. Prime
Minister Trudeau spent his $127 000
taxpayer funded vacation on the billionaire Aga Khan’s private island. It
just so happens, the Aga Khan is a registered lobbyist! He was the first Prime
Minister in Canadian history to violate
the Conflict of Interest Act.
In the New Year I will continue to
fight for families and taxpayers, small
business owners, and to keep our communities vibrant and safe. Serving as
Markham-Unionville’s federal representative these past two years has been
the honour of my life. I look forward to
the year ahead.
My family and I, wish you and all those
close to you a joyous Christmas season
and New Year.
As always should you require any assistance please do not hesitate in reaching out to my office.
Sincerely,
Bob Saroya
Member of Parliament
for Markham-Unionville

Family
Corner

Column from Bob

A word about
........life

This week I was greatly impacted by the death
of someone whom I didn’t even know. She was
the wife of a black belt who graded me in karate.
She was 43 years old and died suddenly after contracting meningitis, leaving behind two beautiful
daughters and a loving, devoted husband. She was
a high-school teacher much loved by her students
(as evidenced by the sheer number of them who
attended her funeral) who helped create acceptance and tolerance for youth who choose to be
different. She also established an organization
along with her triplet sisters called Positively
Kind (please visit at http://www.positivelykind.
com). What impacted me the most; however, was
how proud her family was that she was an organ
donor. Her demise was able to save four people.
She donated he kidneys, liver, and heart. Her widowed husband, whilst still amidst his mourning
for her loss posts on Facebook that the transplant
of her organs has been successful and that she was
able to save four different people. The level of
commitment that this woman had to being generous, even in her passing, is incredibly humbling.
Today I write this article to remind each one of
us to stop taking life for granted. We can never
guarantee our next breath or when this journey
will end. We make plans and appointments like
we will live forever. We procrastinate and postpone our dreams for the day when we can afford
the time, the cost, the energy… then one day, the
Almighty decides that it’s over for us and just like
that- nothingness.
So please make choices daily as if you will not
be around tomorrow. In usual Sylvia form, I will
now compile a list of things you should do to truly
live as if this day is your last:
Release the grudges and anger and resentment:
Do it now. Do it today. Just do it. There is no use
holding on to negative emotions because when

you’re gone, those people you begrudged will
not have a chance to make amends. So let them
be. The greatest gift you can give yourself is to
release the hostility so that you don’t waste your
energy on something that is unproductive and unhealthy.
Do what you love- NOW: Not later. Now. Stop
dreaming of being a pilot- sign up for flying lessons. Stop dreaming of going to the Orient, book
that ticket. Stop hoping that someone at work will
notice how good you are and speak up with your
boss to tell them what you are aiming for. Stop
procrastinating what you want because you may
never get to it. Tell the people you love that you
love them as often as possible: Call your parents,
your siblings, your children, your friends. Tell
them you love them. Repeatedly. You want to be
remembered as the person who was always expressing your love. Your love will be remembered
long after your journey is at an end. The love you
leave in the world makes an enormous impact on
those who knew you and inspires them to love as
much and as deeply as you did. Leave a legacy
of love.
Make amends: You know that friend, that relative
or that colleague that you know you’ve upset but
have not had the qualms to apologize to- go do it
now. If they pass on tomorrow, you will be left
with a world of sadness and guilt. Please make
amends. Swallow your pride and leave it in their
court. Make amends with the world so that you
can leave a legacy of integrity.
Be kind: Much like our friend above was promoting, choose to be positive and kind. Make a difference through giving back. Give strangers random
hugs. Stand up for those who are being bullied.
Let people know you care, every day. I go out of
my way to le people know that I can help out by
asking loudly – “Do you need any help?” It could

By:
Sylvia Martignani
be a lady in the grocery store with a toddler, or an
older gentleman walking on the slippery snow or
a teenager who burst into tears while speaking on
the phone because her boyfriend is being a jerk.
Kindness is colour-blind, age-blind, socioeconomic status-blind and should be all-encompassing, drenching, altruistic and genuine.
Edify others: your ability to build others’ up ties
in closely with the themes of love and kindness.
This unselfish construction of someone else can
take time and care but is so worth it when this
other person experiences success because of your
mentoring or coaching. To have an impact on another and develop them to their greatest potential
is a gift. If you can do this, you will leave a legacy
of mentorship which can continue for generations.
Be the best version of yourself: Look at yourself
and really assess what you look like when you are
at your best! Decide what characteristics, traits,
moods, and emotions facilitate this “best version”
of yourself. I am not asking you to be someone
you are not, I am suggesting that you try to be
yourself in the best way.
Take care of your body and your soul: Treat your
body and soul with respect. Take care of your
health and as much as you can, give your body
good nutrition and get lots of sleep. Your mind
and body are fragile, and they are the temple of
God. Treat it like it belongs to your Creator and
know that if you show your body respect, you
may increase the quality of your life. Pray because it is good for your soul. Pray for others and
yourself. Spirituality and faith has been proven to
effectively decrease depression and anxiety.
I am hoping that this list will serve as a guideline
for you as you continue with your life. I do wish
everyone long life and health. God bless you.
Sylvia
R.I.P Beth Ferkranus

COPTIC COMMUNITY Message to the PRIME MINISTER
of CANADA. “Mr. Prime Minister, if the picture is real ...
APOLOGIZE to all of us who are offended ...”

The Feast of the Nativity is a feast of Hope,
Joy and Peace. We proudly say with the
prophet Isaiah “for unto us a child is born.”
He is not any child and His birth is not like
any birth. This birth is the very moment that
our journey to salvation was re-established
through a baby born in a manger. His birth
is a great example of humility as He chose
to humble Himself because of His love for
all of humankind. Through His Birth, salvation became attainable for those who believed in His name and sought repentance.
As Christians, we are always taught to show
love and pursue peace. However, we are
also taught to stand up for the truth. Many
of us have seen a recent picture, where the
Right Honourable Prime Minister Mr. Justin Trudeau and his brother are wearing a
sweater that depicts Our Lord and Saviour
Jesus Christ with an emoji of a smiley face
seated at the last supper. The depiction of
our Lord and Saviour Jesus Christ at the
Last Supper is a symbolic and deeply cherished image in our faith. We are all shocked
and extremely saddened to see anyone, and
especially the leader of our very own country, disparaging our Lord in such fashion.
As a Coptic Orthodox community, we patiently waited for news that this image was
fake, but it never came. We find ourselves
today firstly praying for our Prime Minister, which we do in every liturgy, for God’s
wisdom and enlightenment. Secondly, we

understand that we all make mistakes, but
when we do, we must stand up and apologize for the very mistakes we made. Thirdly, we are reminded of 1 Corinthians 10:23,
where the Apostle Paul says “All things are
lawful for me, but not all things are helpful; all things are lawful for me, but not all
things edify.”
This is the very enlightenment that we pray
for God to show the Right Honourable
Prime Minister. We are very proud Canadians and particularly proud of our right “to
freedom of conscience and religion” that all
Canadians are afforded under the Canadian
Charter of Rights and Freedoms. However,
with these rights comes a responsibility to
respect one another. We cannot force anyone to worship in a particular way, but we
must at minimum be afforded the decency
of respect of Our Lord and Saviour Jesus
Christ.
Mr. Prime Minister, if the picture is real, we
forgive you, but you should know that you
hurt many of us deeply. We expect better
from our leaders. Think of the example you
set to many people throughout Canada. We
pray that you see the error in your ways and
apologize to all of us who are offended for
this reckless lapse of judgment. We truly
are grateful for all Canadians, Christians
and non-Christians, who have shared their
concern and voiced their displeasure. Without common respect of ALL faiths, we will

fail as a society.
Regardless of this sad incident, we will not
dismay or despair as the Feast of the
Nativity is about the birth of Emanuel,
which means God with us. With God on our
side, we know the forces of evil will never
prevail.
We sing with the angels and say aloud with
all our hearts, louder than ever before,
“Glory to God in the highest, and on earth
peace, goodwill toward man.” (Luke 2:14)
May all our hearts be lifted in praise on this
very special day for the wonderful gift of
Our Lord and Saviour Jesus Christ and the
joy He brings to our lives. May God Bless
the Right honourable Prime Minister, Mr.
Justin Trudeau, and each of us and fill us
with Love, Joy and Peace all of the days of
our lives. Merry Christmas.
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It’s Okay
to not be Okay
By:
We all struggle with moments and experiences
that challenge us. That make us scared. Times
when we feel frozen, stuck, and hopeless. We feel
lost and confused.
Think about a time when you felt this way. What
was going on in your head? What emotions were
you feeling?
I’m sure I’m not the only one who has felt this
way before. A few days ago, I was feeling sick of
everything. There was too much to do. I felt like I
was running from one thing to the next - and not
just physically, but mentally as well. I felt angry
at the circumstances I was in, and I desperately
wanted it all to just STOP. I needed quiet, peace,
and comfort. But in the hustle and bustle of life,
I found none.
I felt anxious. Tired. Scared. Angry. Confused. At
one point, I even felt that there was simply no
point of doing anything at all. Sleep? No. Eat?
No. Play? No. Work? No. On the outside, I am
sure I looked okay. I can hold things together
quite well in times of stress, you see. And so can
many of us. We have trained ourselves to appear
well and ‘put together’ in these moments because
we know that despite feeling frustrated and tired,
life still moves on. And so, we ‘suck it up’ and
try to carry on.
But inside, I felt awful. I wanted to scream. To
tell someone that I was TIRED. I was SAD. I felt
so confused at the way I was feeling - I did not
want to study or go to work, and yet, I loved these
things dearly. I did not want to play or talk to my
loved ones or friends, although I knew that these
people cared for me. I did not want to sleep, because doing so made me feel like I was running
away from my challenges. So, what could I do?
At that moment, I burst. I cried and cried and
cried. And you know what? I felt better afterwards. I realized that for so long, I had been
holding this pain and stress inside. I was trying
so much to show that I was strong, to not let anyone feel my pain. I did not want to hurt my loved
ones around me and make them feel sad or worried about me. But crying was immensely therapeutic. I discovered that though I am strong, I am
also capable of feeling emotions. I am allowed
to release my anger, sadness, and frustrations by

Reducing violence against Aboriginal
Women and Girls requires a wholecommunity approach
By Costas Menegakis, Former MP Richmond Hill

crying - and that doesn’t make me weak or vulnerable. I am entitled to tell myself when things
are tough now, I can still feel worried and scared
- and that is normal.
I am learning to let myself feel emotions and express them. This is a big change for me. For so
long, I have huddled these feelings inside of me,
worried that I will make my family and friends
sad. I told myself that I could not cry or be sad
because that meant I was weak. But I am learning
that all emotions are healthy, as long as I express
them in positive and meaningful ways.
And so after I cried, I felt relieved. Did my problems magically disappear? No. But I felt honest
with myself. I realized that I am a strong individual who is not afraid to express sadness, frustration, and fatigue. I am human and I am capable of
feeling a range of emotions. That is what makes
me in touch with my brain, body, and soul. It is
not shameful to cry, just like it is appropriate to
laugh. There is a season for all emotions, and
expressed appropriately, this can be therapeutic
and healthy. And although crying may seem like a
‘depressing’ activity, it is actually very therapeutic to let yourself feel these emotions and take the
time to acknowledge that things are tough right
now. One day they will get better - and inside,
you know that this is true. Your prior experiences
have shown you that you are able to defeat these
tribulations, and that you are strong enough to
pass through your obstacles. You are okay, just
the way you are. Positive emotions, and difficult
emotions. Moments of sadness and frustration,
and moments of happiness and laughter. You are
human - and you are allowed to feel this way. It is
okay to not be okay.
But just remember, after you are not ‘okay’, think
about what makes you OKAY. Think about how
strong, beautiful, capable, and amazing you are.
Think about the things that make you proud of
yourself. Think about the blessings you have, and
the talents you own. Think about the beauties you
have experienced, the treasures that make you
smile, and the warmth that fills your heart.
Things will be okay. You will be okay. Keep
fighting. Because the battle may be tough, but
you are tougher.

We can all agree that the levels of violence
against Aboriginal women and girls are of deep
concern to all Canadians. Individuals who commit violent crimes against Aboriginal women
must be held accountable, and governments,
stakeholders and communities must act together
to prevent more violence and more untimely
deaths. We repeatedly stated that urgent action
was needed to address the high levels of violence, which in turn had inevitably resulted in
the over-representation of Aboriginal women
and girls as missing persons and as homicide
victims. That is why the Conservative Government tabled the federal Action Plan to Address
Family Violence and Violent Crimes Against
Aboriginal Women and Girls in 2014. In tabling
a five-year Action Plan for change, which included a commitment of a further $25 million
over five years, as well as an additional $158.7
million over five years for shelters and family
violence prevention activities, our Government
responded to the final and arguably most important recommendation put forward by the House
of Commons Special Committee on Violence
Against Indigenous Women established by our
Government in 2013.
The Harper Government made significant investments to address many of the conditions that
underlie the higher levels of violence, including
economic development, labour market participation, education, health, housing, policing and
other relevant areas. Statistics, such as those in
the National Operational Overview prepared by
the RCMP with the assistance of some 300 police forces across Canada and released in May
2013 pointed to rising proportions of female homicide victims being Aboriginal.

I was also proud of our Conservative Government establishment of a new National Centre
for Missing Persons and Unidentified Remains
(NCMPUR - RCMP); a new national website
www.canadasmissing.ca; improvements to the
Canadian Police Information Centre (CPIC) database; support for Aboriginal community safety plans; work with the provinces and territories,
and with Aboriginal organizations, to expand
culturally-appropriate services for Aboriginal
victims of crime, and creating specific services
for families of missing and murdered Aboriginal
women and girls, including family liaison positions with police; support for awareness activities aimed at breaking inter-generational cycles
of violence and abuse in many Aboriginal communities; and, with the Aboriginal Research Institute, helping Aboriginal communities to build
on existing experiences in future work.
I am also very proud of the historic legislation
we passed that gave Aboriginal women living
on First Nations reserves the same matrimonial rights as all Canadians, including access
to emergency protection orders in violent situations and our tabling of a comprehensive Victims Bill of Rights, ensuring for the first time
ever in Canada that justice is not only for the
accused but also for the victims.
There is no question that the deaths and abductions of these women are a tragedy and that this
has caused deep pain for many families. The
only real solution is to bring the perpetrators of
these unacceptable crimes to justice.
Costas Menegakis is the former Member of Parliament for Richmond Hill and Parliamentary
Secretary to the Minister of Citizenship & Immigration.

