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 -جميع انواع التأمني مقبولة
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متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
خربة ىف العالج باحلقن  Botox and fillersتخفيضات
ومجيع انواع الليزر
خاصـــــة Tel: 905.868.8000
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العربيــــة 2
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L3YTimes
)OB3 Avenue, Thornhill, On L3T 0A2 (Hwy 7 between Bayview & Leslie
C2-95

Matt Dawoud

Sr. Mortgage Advisor

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

2901 Bayview Ave, Suite 200
North York, ON M2K 1E6
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NOW
OPEN!
Call Us Today!

905-890-1100
WE SPEAK:
Arabic, Portuguese , French,
Italian, Spanish, English,
Turkish, Persian, Azeri
Dr. Amir Guorgui

•
•
•
•
•
•
•

Dr. David Sadeghi

Dr. Rob Eisen

Dentistry for all ages
IV Sedation
Same day dental implants
Cosmetic dentistry
Invisalign
Tooth whitening
Wisdom teeth extraction

• Emergency appointments

Now you can have
BEAUTIFUL, PERMANENT
teeth in just one day!

Skymark Smile Centre

25 Kingbridge Garden Circle Unit 10
Mississauga, ON L5R 4B1

info@skymarkdental.com
contact@skymarksmilecentre.ca

www.skymarksmilecentre.ca
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ARTS CENTRE

ر�أي املحـــــــرر

ال �أعتقد �أن هناك �أحد ًا ي�ستطيع �أن ي�شعر مبا �شعر به امل�سلمني بعد
حادث نيوزيلندا مثل «الأقباط» ،فهم �أكرث من عرف القتل علي
الهوية الدينية منذ دخول امل�سيحية م�صر يف منت�صف القرن الأول
وحتي الأن .الأقباط �أكرث من ي�شعر بذلك احلادث لأنهم �أكرث من
يعرفون حينما تذهب �إيل ال�صالة وال تعود يف م�شهد مل يغب عنهم
بد ً�أ من �إ�ست�شهاد مارمرق�س ليلة عيد القيامة عام  68ميالدية �إيل
�أحد ال�شعانني بالأ�سكندرية وطنطا العام املا�ضي  ،الأقباط �أكرث من
يعرف خطورة الذهاب لدور العبادة بال عودة كما حدث م�ؤخر ًا
مرتني لزوار دير الأنبا �صموئيل املعرتف� ،أكرث من يعرفون قهر
�أن تذهب ملكان ما بحث ًا عن م�ستقبل �أف�ضل فتفقد حياتك ب�سبب
عقيدتك كما حدث ل�شهداء الأقباط باملنيا .ولهذا فكل العزاء
وال�سالم والراحه لذوي �ضحايا «كري�ست�شري�ش» ،هذا احلادث
الإرهابي بحق �أنا�س �أمنني� ،أرتكبه جمرم وقام بت�صويره يف م�شهد
غري �أدمي �أنزعج له العامل �أجمع .القاتل «برينتون تارانت» ،مييني
�إ�سرتايل متطرف قال �أنه يدافع عن ما �أ�سماه بـ «غزو الأرا�ضي
الأوروبية» و�إعرتا�ض ًا علي هجرة امل�سلمني �إيل هذه الدول ،و�أنه
نفذ جرميته يف نيوزيلندا ولي�س يف �إ�سرتاليا موطنه الأ�صلي لكي
فقط يوجه ر�ساله �أنه لي�س لأحد م�أمن منه .ويبدو �أن امل�سيحيني
ومعهم امل�سلمني املعتدلني �سيقعون بني حجري الرحي من
تياري الفريقني املت�شددين ،تيار �إ�سالمي جهادي مت�شدد دموي

ابرام مقار

قدمي ُيكفر الأخر وي�ستحل دمه  ،وتيار
متع�صب غربي متطرف دموي حديث ال
يري يف الإ�سالم �سوي التيارات ال�سابقه من
القاعدة �إيل طالبان �إيل داع�ش فيتخلي عن
ت�ساحمه الغربي املعتاد والتعاي�ش املعهود
�إيل الإعتقاد ب�أن امل�سلم غازي لوطنه ،تيار غربي متطرف حديث
يري �أن مبادئ احلرية وامل�ساواة والعدالة والعلمانية  -وهي
املبادئ اللي مات لأجلها املاليني يف القرون الأخرية � -أ�صبحت
يف خطر بعد �أن �أ�ستغلتها تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي لطرح �أفكار
احلكم بال�شريعة ،و�إ�ستخدام احلريات ال�شخ�صية ونقل املعلومات
يف �أغرا�ض التفجري يف لندن وفرن�سا وبلجيكا وغريهم .تيار غربي
مت�شدد ال يري موقف حا�سم للم�ؤ�س�سات الدينية الإ�سالمية
�ضد تلك التيارات الدموية املتطرفة ،و�سط جامعات �إ�سالمية
تُدر�س الت�شدد والتطرف بل والقتل وبذلك تخلق جمهور ًا يف
�إنتظار مولد كيان �أرهابي منظم مثل القاعدة �أو داع�ش لين�ضم �إليه
الأالف .تيارين يقودهم زعماء دول من املت�شددين �أحدهم ي�ؤمن
باخلالفة والغزو عرب الهجرة والأخر ي�ؤمن بوقف الهجرة حلماية
امل�سيحية وبني هذا وذلك �سيدفع كل م�سامل م�ؤمن بالأن�سان
والإن�سانية الثمن  ،وبني احلمقي من اجلانيني �سيلقي الأبرياء ما
ال ي�ستحقونه.

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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حتى املالمح ُ
ي�صق ُلها الرثاء
بينما إذا بحثنا بح ًثا سطح ًيا أو
«أحيان ًا تكون للمال ُقدرة
ُمتعمقًا في تاريخ األديان سنجد
ممتلكات
سحرية على رِعاية
ٍ
بشكل
املادي
الثراء
نبذ
فكرة
أن
البشر
معظم
أُخرى يعتبرها
ٍ
كامل و ُمطلق غير موجودة ،ثمة
أهم من املال!»؛ هذا ما خطر لي
محاذير من التعلق باألموال
خالل ُمشاهدة لقاءات تلفزيونية
القادمة من مصادر «غير
ُمتنوعة مع أكثر من شخصية
مشروعة» أو عن طريق نهب
ثرية بأعمار ُمتقدمة في أكثر
حقوق اآلخرين ،لكن ال نرى حترميًا
من بلد ،فكل أولئك األثرياء
للثراء املالي حني يأتي عن طريق
الذين أصغرهم جتاوز السبعني
شخصا وال يعتدي على
من عمره مازالوا يحتفظون زينب علي البحراني -ال يؤذي
ً
حق مخلوق ،ولعل أبرز ظاهرة من
بصح ٍة ممتازة وفر لهم املال فرصة
السعودية
حُ
ظواهر الثراء بني قصص األنبياء
املافظة عليها بتوفير املسكن
«سليمان» الذي اختار
املمتاز ،والبيئة املُريحة ،والغذاء
قصة النبي ُ
الثراء امللكي للعيش في ظل
الصحي ،والوقت الكافي ملُمارسة
علم وحكمة،
التمارين الرياضية ،وإمكانية الترويح عن رفاهيته رغم ما ميتاز به من
ٍ
النفس بالسياحة حول العالم ،واملبادرة واستخدمه في حتقيق أهداف انسانية
مبُعاجلة بوادر أي مرض قبل أن تكبر وتستفحل سامية ،وكان زواجه بامللكة «بلقيس»
في خاليا اجلسد ،كلهم يبدون مبالمح توحي ذات املال واجلمال خيارًا موفقًا ،بل إن بعض
بأعمار أصغر بعشرين عا ًما على األقل من األديان – إن لم ُ
يكن أكثرها -قامت على
دعم مالي من مؤمنني اثرياء ساندوا الدعوة
املالمح املُتوقعة ألعمارهم ،فأبناء السبعني
ٍ
كأنهم في اخلمسني ،وأبناء الثمانني كأنهم إليها ،وساهموا في بناء دور العبادة ،وساندوا
في الستني ،أ َّما أبناء التسعني كأنهم في بأموالهم الفقراء واحملتاجني من املنتمني إلى
ذات الدين.
الستني أو أقل أو أكثر قليالً!
أيضا ُقدرة فائقة على شراء ُمعتقداتنا السلبية جتاه الثراء واألثرياء هي
املال ميلك
ً
شباب اآلخرين ل ُيضيف ُعمرًا جدي ًدا إلى السبب األول واألساسي في عدم السماح
شباب مالكيه ،فأولئك األثرياء يستأجرون لوفرة األموال بالتدفق إلى عاملنا ومحافظنا
أجساد اآلخرين مبا تقدمه من مجهود وجيوبنا وحساباتنا املصرفية ،ومعظم تلك
وصحة وعنفوان لتنفيذ أفكار عقولهم املُعتقدات مت غرسها في أذهاننا من خالل
املتمعية حُ
مقابل أجر شهري محدود ،بينما يُحققون األسرة والبيئة جُ
امليطة خالل فترة
ٍ
أرباحهم الهائلة بعد تنفيذ تلك املشاريع ،الطفولة ،اآلن حان الوقت إلعادة النظر في
ويستأجرون خدمات األطباء ،واملُدلكني ،تلك املُعتقدات كي نسمح ألنفسنا بالتحرر
واخلدم ،والسائقني ،والطباخني لتوفير مزيد منها واستبدالها بغيرها ،فاملال خاد ٌم ممتاز
العمر في ألهداف اإلنسان وخياراته في احلياة ،وإذا ُكنا
من الصحة والرفاهية وبركة ُ
أشخاصا طيبني إيجابيني فهذا يعني أننا
بحاجة
عاملهم اخلاص ،وهذه احلقائق جتعلنا
ً
إلعادة النظر في ُمعتقداتنا جتاه املال والثراء أولى من غيرنا بالثراء الذي نستفيد منه في
إذا ُكنا ممن ينظرون نظرة سلبية أو سيئة جتاه حتقيق نوايانا الطيبة وأهدافنا النبيلة ونشر
اخلير الذي نؤمن به في هذا العالم ،ونستعني
تِلك ال ِن َعم العظيمة.
في ُمجتمعاتنا العربية منتاز بانتشار جوانب به في حُ
املافظة على صحتنا وشبابنا وشغفنا
من موروث ديني يمُ جد الفقر ويدعو للرضا به ،باحلياة طوال ما بقي من أيام عمرنا.

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

رمــــزي �شنـــــــودة �سكرتري التحرير :دوال انـــدراو�س
املدير التنفيذي :ناجي جرج�س
م�ساعدو التحرير:
ماريانا يو�سف  -عادل عطية  -جرج�س ابراهيم � -إيهاب �أدونيا
لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939

احملامي مينا غبريال يكتب لــــ “جود نيوز” عن
الهجرة واللجوء لكندا

مل ال�شمل من خالل برنامج نافذة توفري
الفر�ص ملدة عام واحد
الكثير منا ال يعلم ببرنامج لم الشمل
للعام الواحد لذلك اردنا ان نتحدث في هذه
املقاله عن هذا البرنامج املفيد للالجئيني
الذين يرغبون في وجود اسرهم معهم في
كندا باقرب واسرع وقت وخاصا اللذين قد
قاموا باللجوء الي كندا حلمايتهم وعدم
توفير احلمايه ووجود خطر علي حياتهم في
موطنهم االصلي وتوفير لهم سبل احلمايه
واملعيشه في كندا بشرط أنه قد مت اكمال
االجراءات اخلاصه بالكفاله لهم وهم خارج
االراضي الكنديه و في بلد أخرى غير البلد
األصلي للالجئ.
يهدف هذا البرنامج الي منح الالجئ الفرصة
للتقدم بطلب لم شمل باقي األسرة في خالل
عام واحد من تاريخ وصول الالجئ إلي كندا
 ،ويستمد أفراد األسرة وضعهم من املقيم
الدائم في كندا ورغبته بالتقدم بهذا الطلب
السرته واالستفاده بهذا البرنامج املقدم من
احلكومه الكنديه.
ما هي الشروط التي يجب توافرها في املقيم
الدائم الذي وصل إلى كندا في غضن عام
للتقدمي علي هذا البرنامج السرته ؟
يجب أن تكون لديه بطاقة الإلقامةالدائمة في كندا؛
أن يكون مقييم في مقاطعة أو إقليمغير مقاطعة كيبيك ؛
مت استقدامه من خارج كندا كالجئ ؛و يت تقدمي الطلب في خالل عام واحدمن وصوله إلى كندا.
•ما هي الشروط التي يجب توافرها في
أفراد عائلتك املقيمني في اخلارج ؟
مت وضع معلوماتهم في طلب اإلقامةالدائمة في اخلارج قبل القدوم إلى كندا.
يجب ان يكون أفراد األسرة من الدرجهاالولي في وقت تقدمي طلبك للحصول
على اإلقامة الدائمة .
استيفاء تعريف أحد أفراد األسرة الذيترغب بوجوده حتى امتام اتخاذ القرار
النهائي بشأن طلبهم للحصول على

اإلقامة الدائمة
اذا كان أي من أفراد األسرة يشكل خطراعلى كندا ومواطنيها ال يكون مؤهل
للحصول على هذا الطلب.
•هناك تعريف لفرد العائله حتت نظام
الهجرة الكندي للسماح ملقدم الطلب
املقيم بكندا باستقدام احد او كل افراد
اسرته املقيمني باخلارج.
• ماهو تعريف فرد من العائلة؟
•مبوجب نظام الهجرة الكندي  ،يتضمن
تعريف فرد من األسرة فقط علي كما
يلي :
أن يكون الشخص الذي لدية حق اإلقامةالدائمة في كندا هو صاحب الطلب
إلستقدام باقي أفراد العائلة علي أن
يكونوا إما زوج أو زوجة أو شريك ،أو
أطفال صاحب مقدم الطلب.
هناك العديد من الشروط واملواصفات التي
يجب توفرها في طلب لم الشمل و لذلك
يجب البدء في إجراءات هذا الطلب في أسرع
وقت ممكن لضمان اإلنتهاء من اإلجراءات
والتقدمي قبل نهاية الفترة املسموح بها
لضمان جناح الطلب.
يسعد مكتب غبريال للمحامة مساعده كل
من يرغب استقدام اسرته من خالل برنامج
لم الشمل من خالل برنامج نافذة توفير
الفرص ملدة عام واحد.
نتشرف بقبول اقتراحاتكم من خالل مراسلتنا
على عنوان مكتبنا :

330 Bay St, Suite 1400, Toronto,
Ontario, M5H 2S8
أو من خالل البريد اإللكتروني:

info@ghabryal.ca
أو من خالل الهاتف

647-606-3348

لي�س موت لعبيدك بل �إنتقال
�أ�سرة حترير «جود نيوز»
يقدمون خال�ص العزاء
لل�صيديل  /ممدوح فرج

ع�ضو جمل�س �إدارة الهيئة القبطية الكندية

يف �إنتقال
الأخت الدكتورة  /عفاف ف�ؤاد فرج
خال�ص العزاء جلميع �أفراد الأ�سرة
بكندا وم�صر
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يف مجمتعنا يسحبون منك اجلرأة ويدربونك تدريجي ًا على اجلنب واخلنوع حتى
تخضع طواعية ملا هو سائد وتفقد القدرة على اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة
حيال ما تعتنق خاصة إذا كان مخالفا ملا يعتنقه املجموع.
لقبول االختالف ،فقد جتد نفسك أحيانا مؤيدا ألمور
ترفضها أو رافضا ألخرى تؤيدها بغية حتقيق التوافق

وما زلت أصلي ألجلهما :حتى ال يصابا باجلنون:
جنون البشر ..وجنون الكمبيوتر!

املجمتعي والشعور باالنمتاء لألغلبية.
ثقافة موبوءة ترسخ ألطروحاتها بالتكرار والهجوم

يأتي املنتفع ليسجل اسمه ،فتبدأ قصتك مع
عالمة التعجب والتأثر..

إلى أن تنهار قدرة املرء على املقاومة فيخر صريعا
هذا الوضع ،إن تتأمله ،يضع على كاهلك مسؤولية

عـادل عطيـة

وكأنه ال يكفينا االختالف في كتابة الكلمات
أعرف صديقا ً يعمل بقسم احلاسب اآللى
باحدى املستشفيات ،ورأيت معاناته ،ومعاناة العربية بني بلد عربي وآخر ،مثل:
اجلهاز نفسه ..والذي أتصوره كئيبا ً نادماً؛ ألنه
جرينتش وغرينتش!
قبل ،على الرحب والسعة ،أن ميارس منظومته
باللغة العربية!
وسيجارة وسيكارة!

وألن هناك رفضا شرسا من قبل العامة ألي محاولة

وينضم إلى القطيع.

لقاء

أكثر من معاناة!

دوال اندراو�س

االختالف..أن تكون نفسك على حقيقتها ..أن تنفصل
عن كل الكيانات والهيئات واملؤسسات والفرق
والشيع والبيع واجلماهير واملجموعات فقط لكي تعبر عن قناعاتك
الصادقة ولو كنت الوحيد الذي يعتنقها.
كن نفسك املختلفة فالعالم ليس بحاجة إلى املزيد من النسخ املشوهة.

جميع خدمات الهجرة
ا�ست�شارة جمانية

MEMBER

•Free Consultation • Sponsorship
• Express Entry • Business stream
• Refugee Application • Citizenship • Removal Order • Detention
• Inadmissibility Appeal • IRB
Hearings Representation.

ات�صلوا ب�سعيد ميخائيل:

Tel: (416) 455-7425
info@GoodManImmigration.ca

GoodManImmigration.ca

ناهيك عن الياء ذات النقطتني ،والياء الوزة
والبطة!

أما الطريف ،في األمر ،هو الذي يتردد في
جتد من يعشق حرف النون ،ويضطهد حرف اعطاء عنوانه ،وكأنه يخشى من صدیقی أن
امليم ،ويعاند حرف الالم ،فينطق:
يضع له ممنوعات في منزله ،ثم يقوم باالبالغ
عنه!
فاطمة :فاطنة!

أو :من يعطيك في كل مرة ،يتردد فيها على
وبهتيم :بهتني!
املستشفى ،عنوانا ً غير العنوان السابق -
مثلما ميارس الشيعة التقية  -وكأنه يتنقل من
واسماعيل :اسماعني!
سكن لسكن آخر ،أنتقاله من محطة إذاعية
غير خاصية حرف القاف الذي ينقلب عند إلى أخرى ،أو من قناة تليفزيونية الى قناة أخرى.
أغلبيتنا الى ألف ..من قبيل:
وال يدري :أن الكمبيوتر أصدق أنباء من البشر!
قابيل :أبيل!
والطريف مثله :أن يسجل أحدهم عنوانه
وقدری :أدري!

على رقم معني ،ملنزل معني ،في شارع معني،
في مدينة معينة ..فاذا جمعت عددهم،
ألكتشفت انه ليس رقم منزل بل رقم مدينة!!..

وعلى صديقي أن يعيد لإلسم حروفه
الصحيحة؛ متهيدا ً لنسخه على لوحة
املفاتيح!

أما أطرف الكل ،والذي يثير حفيظتك،
فهؤالء الذين يذكرون أسماءهم في كل مرة
بشكل مختلف عن املرة السابقة :فمرة
يذكر ،الشخص ،اسمه األول ،والثاني ،والثالث.
ومرة أخرى باسمه األول والثالث والرابع .ومرة
باالسم األول والثاني والرابع!..

وقمر :أمر!

Good Man Immigration
Said Mikhail

وشئون وشؤون!

واذا استثنينا تشابه األسماء ،التي يفرزها
تاريخ امليالد ،وأحيانا ً محل إقامته؛ ألنه توجد
تشابهات في البلد الواحد ،جتابهنا اختالفنا
في كتابة األسماء .وهي املعاناة احلقيقية عند
وكأنهم يقصدون أن يكون لهم أكثر من
البحث والكتابة .فتجد:
ملف ..ويحتاج صدیقی جلهد عظيم لتتبع هذه
من يكتب «میرفت» باضافة الياء ..وآخرون االسماء وتدوينها رباعية وبترتيبها الصحيح
كلما اكتشف ذلك باملصادفة!
يكتبونها بدون ياء!
إنها لقضية تعليمية ،وأخالقية .وكلنا له
كذلك من يكتبون «ياسني» باضافة األلف..
دور فيها ..بداية من التعليم األسرى ومرورا ً
وآخرون بهذه الطريقة« :يسني»!
بالتعليم املدرسي األساسي ،وليس انتها ًء
مبرحلة التخرج في معترك احلياة العجيبة!...
وحسانني بصورة حسنني!

1-844-355-6939

 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
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 654,221دوالر باملقارنة  616,241دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة  8.4فى املائة .و فى
باقي ال  )»905«( GTAإرتفع متوسط سعر البيع الي  619,050دوالر باملقارنة  550,825دوالر لنفس الشهر من
العام املاضى بإرتفاع قدره  12.4فى املائة.
و في مجال الشقق اململوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة علي  1,924شقة خالل شهر نوفمبر .2015
متوسط سعر البيع للشقق السكنية في
استحوزت تورونتو علي نسبة  70باملائة من
املبيعات.ماوكانيلي:
اجمالىعلي
حتصل
خالل هذه الفترة من هذا العام لل  385,506 GTAدوالر بإرتفاع قدره  4.10فى املائة ،و في مدينة تورونتو فقط وصل
جتمع
(« )»905في
والتيال توزع
دوالرأالف
415,316عبر
إعالنك
إنتشار
•
البيع
أماكن سعر
إرتفع متوسط
الورقيةفى باقي
األعداد فى املائة .و
بأرتفاع قدره 5.40
السعر الى
متوسط
املائة 40.مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال
بأكثرفى من
والعرب
قدره 1.50
املصريني بإرتفاع
الي  315,223دوالر
واخلمسون
أهميةالثالث
السابقةالعدد
احللقة- 2016
في يناير
السبت 2
أتاواالسوق لكافة املناطق:
ائتماني لكي يساعد في احلصول على قرض بيان وحتركات
تكوين تاريخ
شرحت
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عامل العقارات

�إعداد� :إدوارد يعقوب

هل تنوي متلك مسكنا ألول مرة؟ ()2

ب�إعالنك يف جريدة «جود نيوز» الكندية

عقارات نيوز

إميالتهم
عقاري وهي اخلطوة األولى في التخطيط لشراء عقار .والشرط الثاني الذي يجب مراعاته هو •إنتشار إعالنك عبر أرسال العدد الورقي لألالف عبر
1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6+3,
\6LQJOH)DPLO
\6LQJOH)DPLO
&RPSRVLWHالورقي « »PDFفي
ومشاهدة العدد
األالف
7RZQKRXVHعبر دخول
إنتشار إعالنك
تناسب الدخل مع ثمن العقار او مبعني ادق تأكد املقرض من إمكانية القارض من تسديده األعباء •
$SDUWPHQW
$OO7\SHV
'HWDFKHG
$WWDFKHG
الشهرية الناجتة من القرض وااللتزامات املالية األخرى مثل قرض السيارة والديون األخرى وسداد

www.good-news.ca
األليكتروني
موقع اجلريدة
75(%7RWDO





الكروت االئتمانية .وانصح املشتري ان يلجأ الي استشارة متخصص في القروض العقارية وان
+DOWRQ5HJLRQ

 عبر 
• 
بصفحة اجلريدة علي
مشجع
تواصل  100ألف
إنتشار إعالنك
يكون معه كل البيانات اخلاصة بدخله ودخل الزوجة وكل من ينوى ان يشركه معه في ملكية
3HHO5HJLRQ


يعقوب 


ادوارد
:
اعداد
العقار وكذلك تفاصيل كل الديون اخلاصة بهم جميعا حتي يعرف اقصى مبلغ للقرض العقاري
نيوز الكندية»
«جريدة جود
حتت أسم
«فيس بوك» -
موقع الـ
&LW\RI7RURQWR





ممكن احلصول عليه وميكن للقارض ان يحسب تقريبا هذا املبلغ وذلك بحساب -1 :اذا كانت الديون
<RUN5HJLRQ



يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار الطبيعية وقد استخدمه البعض انها تسبب تهديدا لصحة 
سرطان
خصوصا
األنسان
تهدف للربح ،
مؤسسة ال
تصدر عن
نيوز»
«جود
جريدة
األخرى بسيطة %35 :من قيمة الدخل السنوي وخصم مبلغ الضرائب العقارية املتوقعة على
'XUKDP5HJLRQ


الرادون 


عقارات مننيوز
غاز
وانطالق
املباشر
األشعاع
متاثيلهم اجلميلة الرئه الذى قد يسببة
قدماء املصريني فى تشكيل الكثير
صفحاتها باأللوان
 وجميع
العقار وأيضا تكاليف التدفئة وقسمة املتبقي على  ، 12قيكون الناجت هو املبلغ الشهري املتوقع
2UDQJHYLOOH





اجلرانيت ....وتأثرية على الصحة

ون

الضخمة واستعمل ايضا كماده للبناء والكساء اخلارجى املشع .ومن ناحية آخرى هناك آخرون يشككون فى صحة
لسداد القرض وهناك جداول او حاسب علي االنترنت ميكن عن طريقه معرفة مبلغ القرض الذي
\6RXWK6LPFRH&RXQW




املنطلق
الرادون
الغاز
األشعاع او
للمبانى .ويستعمل اجلرانيت االن وبكثرة فى تكسية هذا الكالم ويدعون ان كمية
:
ال�شهر
هذا
تخفي�ضات
ملعرفة
املجاين
الرقم
علي
بنا
أت�صل
�
يكون مبلغ سدادة الشهري هذا لكل نسبة فائدة على القرض -2 .في حالة وجود قروض أخري

واألبحاث
خطرا
يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال ,فقد
الصحةو الذى
على التجاري
في اجملال
اسطح مناضد املطابخ كعنوان لفخامة التشطيبات ال تصل الى النسب التى متثل اما
كثيرة :اتبع نفس اخلطوات عدا استبدال نسبة ال  %35ب  %40واضف الي اخلصومات من املبلغ
الصناعى تعمقا
ابحاث اكثر
يحتاج انالى
الداخلية للمنازل .بُد َء فى
 311,943قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر  2015من خالل MLSو ذلك بإنخفاض
فى اجملال
استعماله فى املطابخ واألحواض مازالت مستمرة واملوضوع ذكر
الناجت مجموع تسديدات القروض.
منذ عام  1987كبديل للفورميكا واملواد الصناعية االخرى ألثبات او نفى ذلك.
قدرة  39.6فى املائة لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة  516,838قدم مربع .و كان سعر
ولكن احدث األبحاث االن تشير الى وجود مواد مشعة يقول
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر للقدم املربع وإنخفض سعر االيجار للتجارى
اعداد  :ادوارد يعقوب
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة املاضية .اما بالنسبة للمكاتب وصل متوسط
اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره  16.1فى املائة.
استخدمه البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان
أما من حيث مبيعات اجملال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
م اجلميلة الرئه الذى قد يسببة األشعاع املباشر وانطالق غاز الرادون
القدم املربع ليصل الى  137.90دوالر مقارنة ب  148.16دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض
اء اخلارجى املشع .ومن ناحية آخرى هناك آخرون يشككون فى صحة
NOA BOULES
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
املنطلق
ى تكسية هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون
C: 4162766538
املبيعات قدرة  1.8فى املائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
T: 416-686-1500
واألبحاث
تشطيبات ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة
إدارة عقارات Property management -
F: 416-386-0777
املبيعات مبقدار  61.1فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
E: noa.boules@century21.ca
تعمقا
واألحواض مازالت مستمرة واملوضوع يحتاج الى ابحاث اكثر
www.century21.ca/noa.boules
العام املاضى ليصل الى متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.
عية االخرى ألثبات او نفى ذلك.
801 York Mills Road, Unit# 300,
North York, ON
شعة يقول
برجاء ارسال اسألتكم الى soarin.homes@gmail.com :و سوف اجيب عليها تباعا.

1-844-355-6939

 ..وتأثرية على الصحة
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1396 Don Mills Road
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416.889.4296تأثرية عل
اجلرانيت ....و
sam.m.ibrahim@gmail.com

Atef Nekhil

Office : 416 391 3232

استخدمه
391وقد
الطبيعية
Fax.: 416
يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار 0319
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

Mortgage Agent

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

Estate S
SOLD

Richmon

License #11995

Professional
We Work for you NOT
the lenders Real

Residential / Commercial mortgage

First time home buyers
SOLD

New immigrants
 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance

Self employed

Investment properties
D Bad Credit

Good
SOLor

Lowest mortgage rates BARRIE

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

%X\ 6HOOLQ
ZLWK125,6
Independently Owned & Operated
&DOOIRU'HWD
SOLD

SOLD

Richmond
Member of Hill

SOLD

Professional Real Estate Services
SOLD

Richmond Hill

SOLD

BARRIE

%X\ 6HOOLQ'D\V

البعض ان
الرئه الذ
املشع .و
هذا الكال
ال تصل ا
مازالت م
ألثبات او
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�إعـــالنـــــات

هــــــــــــــــام
ُتعلن حمالت

ة
م
ت
ي
ا
ه
ب
ن
ـ
ـ
ن
ب
ـ
ـ
ت
ـ
ي
ـ
ـ
ـ
ـ
ـــــ  Stop & Go Food Marketــــ ة
ه
ــ ما
ل�صاحبها ر�ؤوف جملي
والكائنة بــ
2901 Eglinton Ave. W
�أجلنتون مع ون�سرتن ت�شر�شل  -مب�سي�ساجا

�أنه ال يوجد له �أي فروع �أخري مبدينة م�سي�ساجا
ولذا لزم التنويه لعمالئنا الكرام
ر�ؤوف جملي
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نافذة على �صحافة العامل

صحيفة جارديان البريطانية

موقع لو فيجارو
شركة تدفع مليون دوالر للعب ترشيح مراهقة جلائزة نوبل
هذه اللعبة يوميا لفترة محددة

أعلنت شركة «»Electronic Arts
اخملتصة بألعاب الفيديو عن مفاجأة
بشأن لعبتها اجلديدة .Apex Legends
وبحسب ما ذكره موقع «»The Verge
فأن الشركة قررت دفع مليون دوالر
حملترف ألعاب الفيديو تايلور بليفنز
الشهير بـ”نينجا” ،للترويج للعبتها
اجلديدة  Apex Legendsعن طريق
لعب هذه اللعبة يوميا لفترة محددة.
وأشار املوقع إلى أن الشركة دفعت
املليون دوالر لـ”نينجا” لالستفادة من
العدد الهائل من املتابعني له على
موقع “تويتر” ،والذي جتاوز عددهم 4
مليون شخص ،باإلضافة إلى 13.2
مليون متابع على إنستغرام ،و13.6
مليون متابع على موقع .Twitch
ورفض متحدث باسم الشركة
التعليق على االتفاق ،وقال لـ «The
 »Vergeإن “الشركة ال تعلق على
تفاصيل اتفاقياتنا مع أي من منشئي
احملتوى الذين عملنا معهم عند إطالق
».Apex Legends
وهذه ليست املرة األولى التي تقوم
فيها شركة ألعاب بدفع مبالغ كبيرة
للترويج للعبتها ،حيث أصبحت هذه
واحدة من وسائل اإلعالن للترويج
أللعاب الشركات واالستفادة من
العدد الكبير من املتابعني لهم.
وتردد أن “نينجا” كسب ما يقرب من
 10ماليني دوالر في عام  ،2018بسبب
اإلعالنات التي وضعها على صفحاته
مبواقع التواصل االجتماعي.
مدرجا قدره
ولم ينكر نينجا دخال
ً
 500.000دوالر شهريًا عندما سئل عن
أرباحه من قبل صحيفة نيويورك تاميز
في ديسمبر املاضي.

صحيفة «ديلي ميرور»
العالم يحتاج الى الراسبني!
دعى املمثل السينمائي واملسرحي بيتر
اوستینوف اللقاء خطاب التخرج في
مدرسة ثانوية انكليزية .وقبل موعد
اخلطاب أعلن رئيس املدرسة رسوب
طالبني في الصف املنتهي ،وملا اعتلى
اوستینوف املنبر ،قال« :اني ال أحمل
أي درجة جامعية أو لقب علمي ،لكن
العالم يحتاج الى هذا النوع من الناس
وأني أقف الى جانب الطالبني اللذين
رسبا وقوفي الى جانب األقليات كلها.
ولو كنت طالبا ً في هذه املدرسة ،لكان
من الراجح أن يصبح عدد الراسبني
ثالثة...أن الذين ال يبلغون الذری يبقى
لهم مكانا ً في هذا العالم الكبير».

نقلت صحيفة جارديان البريطانية
في تقرير لها ،عن مصادر في احلزب
االشتراكي السويدي أن احلزب
رشح املراهقة ابنة الستة عشر
ربيعاً ،غريتا ثونبيرغ ،مؤسسة
حركة «إضراب الشباب من أجل
املناخ» ،لنيل جائزة نوبل للسالم ،وفقا ً لصحيفة غارديان
البريطانية.
وكانت ثونبيرغ قد خرجت في تظاهرة احتجاج منفرد
على التغير املناخي في السويد في شهر أغسطس
املاضي ،ولكنها ألهمت الطالب حول العالم .ومن
املتوقع أن يتم تنظيم إضرابات في  1659بلدة ومدينة
من  105دول في مختلف أنحاء العالم اليوم (اجلمعة)،
مبشاركة مئات اآلالف من الشباب.
ويذكر أن هناك اآلن  301مرشح ،منهم  223كأشخاص،
و 78كمنظمات للحصول على جائزة نوبل لعام .2019

موقع “تيكرانش”
حتذير خطير ...احذفوا هذه التطبيقات
واأللعاب من هواتفكم اآلن
حذر باحثون في األمن الرقمي ،من تطبيقات وألعاب
منتشرة بكثافة على هواتف «أندرويد» الذكية ،وطالبوا
بحذفها في احلال .وأشاروا إلى وجود نوع مجهول من
البرامج الضارة ،التي تعرض اإلعالنات في أكثر من 200
تطبيق ذكي على هواتف “أندرويد” ،ومت حتميلها من جانب
ماليني املستخدمني.
وتكمن خطورة هذه البرامج الضارة في تثبيت برامج
إضافية على الهاتف ،دون احلصول على إذن صاحبه ،التي
تشكل ثغرة أمنية.
وبحسب موقع “تيكرانش” ،فقد مت إخطار شركة “غوغل”
األمريكية بالثغرة ،وقامت بسحب كل التطبيقات
واأللعاب اخلطيرة من متجرها “غوغل بالي” ،ومع ذلك فإن
املوقع يشدد على ضرورة حذفها من الهواتف.
وكشف موقع “تشيك بوينت” ،عن أول  14تطبيق ولعبة
خطيرة في القائمة الطويلة ،التي تبني أن  13منها ألعاب،
ومت حتميلها  5ماليني مرة حول العالم:
1) Snow Heavy Excavator Simulator
2) Hoverboard Racing
3) Real Tractor Farming Simulator
4) Ambulance Rescue Driving
5) Heavy Mountain Bus Simulator 2018
6) Fire Truck Emergency Driver
7) Farming Tractor Real Harvest Simulator
8) Car Parking Challenge
9) Speed Boat Jet Ski Racing
10) Water Surfing Car Stunt
11) Offroad Wood Transport Truck Driver 2018
12) Volumen booster & Equalizer
13) Prado Parking Adventure
14) Oil Tanker Transport Truck Driver
وفي حال حتميلك ألي من األلعاب املذكورة ،فيجب إعادة
تشغيل الهاتف الذكي في “الوضع اآلمن» «>»Safe Mode
إعادة فتح الهاتف> االنتقال إلى “اإلعدادات”> والتي من
خاللها الذهاب لقائمة كل التطبيقات احململة على
الهاتف ،من أجل اختيار اخلطير منها ثم حذفه .وغالبا
ما تقوم البرامج الضارة بإخفاء نفسها ،عن طريق إزالة
نفسها من الشاشة الرئيسية للهاتف ،لذلك إذا الحظت
تطبيقات باسم أو رمز غير معروف ،فقد يكون قد مت
تثبيتها دون علمك .كما ينصح بتحميل برامج الكتشاف
الفيروسات على الهاتف ،وذلك كخطوة تأمينية من
تعرضه للتطبيقات الضارة.

صحيفة “لو فيجارو”

احذر البطاريات املستعملة!

في فرنسا مؤسسة مختصة بالتخلص
من النفايات واعادة استعمالها اذا
أمكن .وقد حذرت هذه املؤسسة
أخيرا ً من األخطار الناجمة عن رمي
البطاريات الصغيرة التي تستخدم في
آالت التصوير وساعات اليد واالدوات
السمعية وسواها من اآلالت الصغيرة.
وكل من هذه البطاريات يحوي مقدار
جرام على األقل من الزئبق ،مما يعني
أن البطاريات الصغيرة التي تختلط
سنويا ً بالتراب في فرنسا  -وعددها
عشرة ماليني  -تخلف عشرة أطنان من
الزئبق في االرض .وال يلبث هذا املعدن
أن يتسرب من البطارية املستعملة
بفعل التأكسد ،ويختلط باملاء ويتحول
عن طريق البكتيريا الى مثيل الزئبق،
وهي مادة يظن أنها تؤدي الى داء «مينا
ماتا» اخلطر .وقد باشرت املؤسسة
املذكورة تنبيه املعنيني إلى خطورة
هذا األمر ،وتزويد احملالت التي تبيع آالت
التصوير والساعات وأدوات السمع
بعلب تتسع الواحدة منها لستمئة
بطارية مستعملة ،على أمل ارجاعها
الى املؤسسة العادة استخدامها.
كما بوشرت حملة مماثلة بالنسبة الى
موازين احلرارة ،علما ً أن خمسة ماليني
منها تتكسر سنويا ً في مستشفيات
فرنسا وترمي ،مبا فيها من زئبق ،في
سالل املهمالت من دون غطاء.

صحيفة «نيويورك تاميز»

التضحية محبة

قالت ابنة صغيرة ألمها وهي حتملها الى السرير« :أتعرفني
يا امي؟ اني اضحي بحياتي من أجلك» فشددتها بني
ذراعيها ،وقالت« :وأنا يا حبيبتي اضحي بحياتي من
أجلك» .عندئذ استدركت االبنة ،قائلة« :ولكن ما معنى
كلمة أضحي؟».

صحيفة «فايننشال تاميز»
مؤرخ بريطاني
كانت دليلة سياحية ترافق عددا ً من السياح االمريكيني
الى قلعة وندسور البريطانية القدمية .لكن أزيز الطائرات
طغی علی کالمها .وملا انتهت سألها أحدهم« :وملاذا قرر
مخططو املدينة بناء القلعة بالقرب من املطار؟».

صحيفة “ریساس دومينيكاناس”

هاتف احملامي

فتح محام متخرج حديثا ً مكتبا ً انيقا ً في مبنى ضخم وسط
العاصمة .وبعد أيام من االنتظار دخل رجل .وقبل ان يجلس
رفع احملامي سماعة الهاتف وأخذ يتحدث« :نعم ،نعم! وماذا
قالوا لك؟ ان مكتبنا هو االفضل؟» ثم أشار الى الرجل بيده
لكي يجلس ،وتابع« :لكننا لن نذهب الى احملكمة من أجل هذه
القضية البسيطة ،بل سنحولها الى مكتب آخر .وهي رابحة ال
محالة .ستخابرنا غداً؟ هذا مستحيل فاننا سنكون في روما ،
وبعدها في باريس .ولكن ال تقلق ،فاملسائل كلها سويت .يكفي
أن تترك معاملتك مع احدی سكرتيراتنا ،وهي حتيلها على املكتب
اخملتص» .ووضع احملامي الشاب سماعة الهاتف ،وقال لزائرہ:
«كيف ميكنني أن أساعدك؟»  -شكرا ً شكراً ،فأنا ال أحتاج الى
مساعدة .لكن شركة الهاتف أرسلتني لتركيب خط لهاتفك .
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كندا تضيف  65الف وظيفة خالل
شهر فبراير

أونتاريو حتظر استخدام الطالب للهواتف احملمولة داخل
الفصول بداية من العام القادم

ذكرت هيئة االحصاءات الكندية أن االقتصاد
الكندي أضاف  56الف وظيفة في شهر فبراير
وكان معظمها بدوام كامل في أونتاريو ،وكان
اخلبراء في االقتصاد يتوقعون زيادة قدرها 1000
وظيفة جديدة ولكن االرقام فاقت تلك التوقعات،
ولقد أضيفت لسوق العمل  67400وظيفة بدوام
كامل وفقدت  11600وظيفة بدوام جزئي وهذا
يجعل اجملموع الصافي  56الف وظيفة ،وفي
الوقت نفسه بقي معدل البطالة ثابتا عند %5.8
بالرغم من الطفرة الوظيفية ألن هناك املزيد من
الناس يبحثون عن عمل.
وكان شهري يناير وفبراير هما أفضل شهرين
لسوق العمل منذ عام  ،2012وأشارت اخلبيرة
االقتصادية ليسيا ماكدونالد انه بعد تعثر
االقتصاد في اجلزء االخير من عام  2018كانت
االنباء إيجابية هذا الشهر وفي الوقت الذي ينظر
فيه بنك كندا املركزي إلى هذا التقرير االيجابي
فنتوقع أن يحافظ البنك على سعر ثابت
للفائدة هذا العام نظرا لكثرة اخملاطر التي تواجه
االقتصاد ،وقال اخلبير االقتصادي في بنك تورنتو
دومينيون أن الكنديني يعملون لساعات أقل من
االجمالي املتوقع وهذا شئ يجب مراقبته خاصة
لتأثيره على الناجت االقتصادي وإن أجمالي عدد
ساعات العمل قد إنخفض للشهر الثالث على
التوالي بنسبة  %,7في شهر فبراير عن مستوى
شهر يناير.

أعلنت وزيرة التعليم ليزا طومسون عن حظر
استخدام الطالب للهواتف احملمولة داخل
الفصول بداية من العام الدراسي القادم وقالت
(إن طالب أونتاريو يجب أن يكونوا قادرين على
التركيز على التعلم وليس على هواتفهم
احملمولة ،ومن خالل حظر استخدام الهواتف
احملمولة التي تصرف إنتباه التالميذ ،فنحن نساعدهم على التركيز في إكتساب املهارات
التأسيسية التي يحتاجون اليها مثل القرأة والكتابة والرياضيات).
وقالت مصادر حكومية أن هناك بعض املدارس لديها بالفعل سياسات مماثلة ولكن
مقاطعة أونتاريو ستصدر توجيهات جلميع املدارس العامة بداية من العام الدراسي
 2020- 2019لتنفيذ هذه املهمة ،وستترك للمدارس اختيار الوسيلة لتنفيذ هذا،
وسوف يستثنى من هذا القرار الطالب املرضي وذوي االحتياجات اخلاصة واملعلمني الذين
قد يستخدمون الهواتف احملمولة كجزء من التعليم ،وفي استطالع للرأي حول هذا
املوضوع أيد  %97من املشاركني هذا القرار ،وفي دراسة قامت بها مدرسة لندن لالقتصاد
عام  2015وجد أن ان إداء الطالب في االمتحانات قد أرتفع بشكل كبير بعد فرض احلظر
على استخدام الهواتف احملمولة ،وشوهدت نتائج جيدة إلى حد كبير بني الطالب الذين
كانوا في إدنى مستويات االجناز.

جاميت سينغ زعيم احلزب
الدميقراطي اجلديد يؤدي اليمني
ليصبح عضو في البرملان الكندي
أخيرا متكن زعيم احلزب الدميقراطي اجلديد
جاميت سينغ أن يحصل على مقعد في مجلس
العموم الكندي بعد أن أدي اليمني الدستوري
مؤخرا ،وهو أول شخص ملون يقود حزب فيدرالي
وقد فاز جاميت باالنتخابات الفرعية عن منطقة
برنابي اجلنوبية في أواخر شهر فبراير ،وبفوزه
مبقعد في مجلس العموم سيشارك في مناقشة
امليزانية الفيدرالية وفي مناقشة قضية شركة
االنشاءات (أس أن سي الفالني).
وعن أستراتيجيته في البرملان الكندي قال إنه
سوف يدفع للحصول على مزيد من املساكن
امليسرة التكاليف واملصاحلة مع الشعوب
االصلية وحتسني الرعاية الصحية واالهتمام
بالبيئة ،وفي خطاب القاه بعد إداؤه لليمني
الدستوري شكر سكان منطقة برنابي اجلنوبية
للسماح له بأن يكون صوتهم في مجلس
العموم وأيضا شكر عائلته وأصدقاؤه وانصاره
وقال «إنه عندما حتقق شيئا في حياتك فإن هناك
الكثير من الناس جعلوا هذا ممكنا لك ،وأنت لم
تفعل هذا بنفسك وقال جاميت سينغ ايضا إنه
عندما كان صبي صغير لم يتصور أبدا إنه سوف
يتنافس على منصب رئيس الوزراء يوما وهو يريد
ان يكون لدى جميع االطفال صورة مختلفة ملا
ميكن أن يكون عليه رئيس الوزراء.
وقال «انا هنا اآلن ألن الناس االخرين كسروا
احلواجز لي» ،وقال إن كونه قائد يعني أن يخدم
االخرين ،وقد حتدث جاميت سينغ ايضا عن
الهجمات على املساجد في نيوزيالندا وقال (إن
الوقت حان خللع االسباب اجلذرية للكراهية،
وليس فقط شجب هذه االعمال ودعا إلى وضع
حد للسياسات واللغة التي تعامل الناس على
إنهم أقل من االنسان).

ادانة كندية على حادثة اطالق
النار على املسلمني في نيوزيالندا
أوتاوا  :أدان رئيس وزراء كندا جسنت ترودو إطالق
النار على املسلمني في مسجدين بي مدينة
كريست تشرش في نيوزيالندا وقال (إن مهاجمة الناس إثناء الصالة شئ مروع للغاية)
وقال في بيان له على تويتر (إن الكنديني يشاركون شعب نيوزيالندا واجلاليات املسلمة
في جميع أنحاء العالم احلزن) وقد لقى  50فردا مصرعهم واصيب عدد مماثل عندما
أطلق مهاجم أسترالي اجلنسية النار عليهم اثناء صالة اجلمعة في مسجدين في
مدينة كريست تشرش.
وقد القي القبض على الرجل بتهمة القتل فيما يبدو انه هجوم عنصري قد خطط له
بعناية ،وقد أصدر زعيم حزب احملافظني الفيدرالي أندرو شير بيانا حول هذا الهجوم
االرهابي وقال فيه (بينما يتابع الكنديني تفاصيل احلادث املروع للهجوم على مسجدين
في نيوزيالندا ،أريد أن أعرب عن عميق حزني للخسائر املآساوية في االرواح البريئة وأدين
بشدة هذا الهجوم اجلبان والبغيض علي اجلالية املسلمة) ،وقال أندرو شير أيضا (انه
يجب أن تكون دور العبادة مثل هذان املسجدان اللذان هوجما أماكن ميكن للناس أن يلتقوا
فيها بحرية دون خوف ،ونحن نقف مع أخواتنا وأخواننا املسلمني لضمان إجتماعهم
ملمارسة عقيدتهم بحرية وندين بأشد العبارات املمكنة كراهية التطرف التي حفزت
لهذا العمل الشرير ،وبالنيابة عن حزب احملافظني في كندا ،نحن نشعر باحلزن معكم
لفقدان  50من االرواح البريئة ،االباء واالمهات واالخوة واالخوات واالطفال وكل واحد من
ضحايا الكراهية ،ونرجو العزاء والقوة الى عائالت واصدقاء جميع الذين فقدوا ونحن
نقف مع اجلالية املسلمة حول العالم ،وهنا في كندا .ونؤكد لكم من جديد التزامنا
ببناء عالم يستطيع فيه كل الناس من كل عقيدة أن يعيشوا في حرية وسالم معا).

هيئة «االمل املتحرك» تترك معاطف وقفازات على قارعة الطريق للمشردين
على مدى السنوات اخلمس املاضية قام براندون أركينسون وبعض أصدقاؤه بتوفير موارد
ومالبس للمشردين في املدينة وتكوين هيئة خيرية غير ربحية سميت (االمل املتحرك)
وبدأت قصة هذا العمل اخليري قبل خمسة سنوات ،عندما كان براندون في نهاية السنة
االولى اجلامعية عندما الحظ أن الطالب الدوليني يتركون ورائهم أكوام من املالبس في
مساكن الطلبة بعد مغادرتهم ،وغالبا ما يتخلص الطالب الدوليني من هذه املالبس
ويتركونها في املسكن حتى يتجنبوا رسوم الوزن الزائد في االمتعة عند السفر ،وقد
يتركون هذه املالبس في علب القمامة او في غرف النوم .وقال براندون «ال ميكنك أن
تصدق كمية االشياء التي يتركها الطلبة ورائهم وال أحد يأخذها وال تعطي ملأوى او
لهيئة خيرية ،ومن هنا بدأت فكرة إقامة هيئة (االمل املتحرك) التي تركز على مساعدة
الضعفاء في وسط مدينة تورنتو ،التي يوجد بها  8715مشرد بحسب إحصاءات شهر
أبريل من عام  ،2018وفي كل شتاء تقوم هيئة (االمل املتحرك) بوضع  500زوج من
القفازات احلمراء في أكياس وتعلقها على أعمدة الكهرباء او السياجات في شوارع
تورنتو بالقرب من مساكن أيواء املشردين .وهذا الشتاء تركت الهيئة ايضا  100سترة
شتوية معلقة في الشوارع ملن هم في حاجة اليها ،وتوفر هيئة (االمل املتحرك) أيضا
سبعة مالجئ مختلفة للمشردين وتتعاون معها مؤسسة شيربورن الصحية ومتدها
مبجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية وقالت منسقة برنامج فريق الصحة في
هذه املؤسسة أن هيئة (االمل املتحرك ) تساعد في ملء الفجوة في املوارد وهي متنح
املشردين حقيبة من منتجات النظافة مرة في االسبوع إلن الفرد املشرد ال يستطيع
االحتفاظ بزوج من اجلوارب بعد استعماله فترة طويلة النه ليس لديه مكان لغسله
وهكذا أشياء أخرى يعتبرها الناس أشياء مفروغ منها ،وهي غير ميسرة للمشردين .وقال
براندون الذي تخرج بعد دراسة عن املعوقني ،إن تعليمه غذى رغبته في مساعدة اجملتمع
واعالء صوت املهمشني والفئات املستضعفة وإن هيئة (االمل املتحرك) جعلته يرغب في
جعل املدينة مكانا أفضل وأكثر شموال للجميع.

جلنة العدالة للتحقيق في أزمة (أس أن
سي الفالني) توقف محاوالت املعارضة
الحضار ويلسون للشهادةثانية

أوتاوا  :بعد أن اتفقت احزاب املعارضة مع احلزب احلاكم
الليبرالي عل nعقد جلسة طارئة للجنة العدالة
 lcovhللتصويت علي احضار النائبة العامة ووزيرة
العدل السابقة جودي ويلسون لسماع أقوالها للمرة
الثانية  ،وحتي ترد علي الشهود الذين برروا تصرفاتهم
معها علي إنها مشاورات واقتراحات لم يقصد بها
الضغط عليها لتقوم بإزالة التهم اجلنائية املتعلقة
بالفساد والرشوة لشركة االنشاءات (أس أن سي
الفالني)>
قدم اعضاء املعارضة اقتراح بدعوة جودي ويلسون
للمرة الثانية وبحسب قواعد جلنة العدالة مت
التصويت علي االقتراح الذي رفض باالغلبية ،نظرا
ألن االغلبية من أعضاء جلنة العدالة هم ليبراليني،
وبعد فترة قصيرة قرروا التصويت بوقف االجتماع
ومت تأجيله بحيث يكون االجتماع سري وفي احلال ثار
اعضاء املعارضة وصاح بعضهم بصوت عالي (هذا
تستر وتغطية ) وقالوا ايضا (ياللعار ) وقال بيير بوليفر
عضو احملافظني إنه ليس من العدل أن يتحدث املساعد
السابق لرئيس الوزراء جيرالد بوتس عن أشياء حدثت
في الوقت الذي نقلت فيه جودي ويلسون من وزارة
العدل الي وزارة شؤون احملاربني القدامي من شهر يناير
وحتي اآلن الذي أستقالت فيه من مجلس الوزراء بعد
شهر.
بينما تشعر جودي ويلسون بأنها ملتزمة وملزمة
بعدم أفشاء أسرار مجلس الوزراء خالل هذا الوقت
بالذات  ،وكان ميكن جلسنت ترودو ان يحلها من التزامها
حتي تتحدث عالنية ،وقال ايضا أن جسنت ترودو بعث
بأغلبية اعضاء جلنة العدالة من عنده النهاء هذا
االجتماع دون مناقشة وحتي يتأكد من أن الكنديني
لن يعرفوا احلقيقة أبدا.
ومن ناحية أخرى قدم كاتب مجلس الوزراء مايكل
ويرنك وهو شاهد مهم في قضية شركة االنشاءات
(أس أن سي الفالني) إستقالته مؤخرا وقال في خطاب
مفتوح جلسنت ترودو قال إن االحداث االخيرة تبني
له إنه ليس هناك طريقة لتبادل العالقات الوثيقة
والصداقة مع أحزاب املعارضة ،وقد شغل مايكل
ويرنك منصب كاتب اجمللس امللكي اخلاص (وهو لقب
رفيع املستوي ) منذ عام  2016ولكنه تعرض لعدة
إتهامات من قبل جودي ويلسون  ،فقالت انه كان من
بني املسؤولني مبا فيهم ترودو وكبار موظفيه الذين
ضغطوا عليها لتوقف محاكمة شركة (أس أن سي
الفالني ) املتهمة بالرشوة والفساد ،وكان مايكل ويرنك
قد قال أن ما فعله كان في حدود السلوك املقبول
لعمله كمساعد لرئيس الوزراء وكموظف حكومي
غير منحاز  ،وقد قبل جسنت ترودو استقالة مايكل
ويرنك وشكره علي خدماته وهو رابع مسؤول حكومي
يقدم أستقاله بعد فضيحة شركة االنشاءات (أس أن
سي الفالني) وال تزال القضية مستمرة امام احملكمة
وبالنسبة للجنة العدالة فقد قررت انهاء مناقشة
قضية شركة (أس أن سي الفالني) وقالت سنترك
احلكم للكنديني وللجنة االخالق واملدعي العام
الليبرالي اجلديد.
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�أخطاء �شائعة لف�شل العالقات العاطفية

العالقة العاطفية ال تخضع إلى ثوابت أو
معايير ثابتة ،وبحث أحد الطرفني في صفات
ومعايير واقعية كما في األساطير والراويات
أو األفالم الرومانسية يؤدي إلى فشل العالقة،
ويجب أن يتفهم كال الطرفني أن كل شخص
له طريقة مختلفة في التعبير عن مشاعره
ومعايشه تفاصيل حياته ،وأن كل عالقة خاصة
بذاتها ،وظروفها التي تختلف عن العالقات
األخرى .وهناك مجموعة من األخطاء الشائعة
تؤدي إلى فشل العالقة العاطفية وفقا ملا
نشره موقع «ومان داى» األمريكي.
اخلطأ األول :العالقة الناجحة ال تعنى أن
يكون الطرفني بال عيوب
يجب إدراك حقيقة مؤكدة وهي أن ال أحد
يخلو من العيوب ،ولكن هناك عيوب بسيطة
ميكن التعايش معها والتأقلم عليها ،وتكون
مناسبة لطبيعة الطرف اآلخر وال ميكنها
تدمير العالقة ،وال تعني أيضا ً أن يكون
الطرفني بال عيوب ،ومن الضروري التجاوز عن
بعض السلوكيات والعيوب التي قد حتدث بني
الشريكني خاصة في بدء العالقة ،ولكن بشرط
اال تتجاوز احلدود الطبيعية املسموح بها وال
تتسبب باألذي بجميع أنواعه وأشكاله ألحدا ً
منهما ،والتركيز على اإليجابيات التي قد متيز
الشريك عن غيره.
اخلطأ الثاني :العالقة الناجحة ال
تعني تقمص أحد الطرفني لشخصية
اآلخراالعتقاد بأن العالقة الناجحة تكمن في
توافق أفكار الطرفني بشكل كامل ،وتغير أحد
الطرفني إلرضاء اآلخر ليتناسب مع طباعه
اخلاصة فكرة غير منطقية ،ألن لكل شخص
طباعة وأسلوب حياة خاصة ،وتقمص أحد
الطرفني لشخصية اآلخر ليست سبب
لتجنب فشل العالقة ،ومحاولة فرض الرؤية
اخلاصة يتسبب في انتهائها ،واحلقيقة أن
استمرارها يكمن في االختالف الذي مينحها
متعة الفضول واكتشاف الطرف اآلخر.
اخلطأ الثالث :العالقة الناجحة ال تعني

العائلــــــــة

�ساعد طفلك يف التعرف
على الأ�صدقاء

في املراحل األولى من عمر الطفل تظل األم
رفيقة اللعب املفضلة لديه ،وعند بلوغه
العامني من العمر يحتاج إلى تنويع الصحبة،
وبخاصة مع أطفال في مثل عمره ،ولكنه
عدم مخالفة الطرف اآلخر أو مجادلته
يظل ملتصقا ً بكما ،فيراقب األطفال عن
تبادل احلوارات واملناقشات واختالف الرأي بعد وباهتمام كبير ،قبل أن يبادر ويقترب من
ال يعني عدم التوافق وفشل العالقة ،ومن أحد األطفال ليرى ما بيده أو يتحدث معه،
الضروري أن يعبر كال الطرفني عن آرائه وأن ووجودكما بجواره واطمئنانه إلى أنكما
يتعلما متى تقال كلمة «ال» دون الشعور تراقبانه يطمئنه ،فيبدأ أولى خطوات التعرف
باخلجل واإلحراج .،ولكن القضية تكمن في على أناس جدد.
طريقة النقاش وإدارة احلوار بني الطرفني ،التي
وستالحظ عند بداية تعرف طفلك على
ً
يجب أن تتسم بالرقي ،فضال عن إدراك أن أطفال آخرين تعلمه أو فعله ألشياء لم يكن
التنازل في بعض األحيان ال يقلل من قيمة يفعلها من قبل ،سواء في طريقة لعبه أو
الطرف اآلخر خاصة في حالة خطئه.
تناول طعامه ،نتيجة احتكاكه بأطفال آخرين.
اخلطأ الرابع :العالقة الناجحة ال تعني
وهذه عالمة جيدة تدل على اندماج الطفل مع
استمرار قوة حالة الرومانسية
اآلخرين .
تبدأ
مراحل
العالقة العاطفية متر بعدة
وفي هذه السن أيضا تالحظا أن الطفل ال
باالجنذاب وصوال ً إلى مراحل أخرى أكثر عمقا ً
يعرف أسلوب املشاركة في اللعب ،فسواء هو
وعقالنية ،واعتقاد أحد الطرفني أن اخفاق أو غيره من األطفال ،يحاول كل واحد االستحواذ
بعض السلوكيات الرومانسية ال يعني فقدان على ما بيد اآلخر ،فهم لم يعرفوا بعد اللعب
مشاعر احلب ،واستمرار قوة حالة الرومانسية سوياً .وواجبكما توجيه الطفل للمشاركة،
التي بدأت بها العالقة أمر غير منطقي ،وال بأن يعطي صاحبه اللعبة ويلعب معه ،أو يرمي
يعني أيضا خلوها من السلوك الرومانسي ،أحدهما الكرة لآلخر  ...وهكذا .وستالحظ في
ولكن يجب على كال الطرفني استيعاب بداية األمر كثرة البكاء والشد واجلذب وعدم
تطور العالقة من مرحلة إلى أخرى .والتكيف االهتمام بتوجيهاتك للعب سويا ،فيظن كل
والتعامل مع املراحل القادمة.
واحد منهما أن اللعبة ملك له وحده ،فإذا بدأ
تتطلب
الناجحة
اخلطأ اخلامس :العالقة
الطفل في الشكوى وأبدى رغبته في أخذ ما
حياة جنسية مشبعة
بيد الطفل اآلخر؛ فسارع بالبحث عن شيء
ولكنه
فقط،
اجلنس ليس عملية جسدية
آخر يسترعي اهتمامه ليلعب به ،أو علمهم
تركيبة خاصة تتداخل بها العوامل النفسية أن يلعب كل واحد باللعبة فترة من الوقت ،ثم
والعاطفية ،وهناك حالة من التكامل اجلسدي يعطيها للطفل اآلخر ،فيتناوبون اللعب سوية.
والعاطفى تساعد على تواصل الطرفني
ولتعويد طفلك على اللعب مع أطفال من
بشكل أعمق ،والعالقة العاطفية الناجحة أمثاله ،في هذه السن ،اتبع النقاط التالية:
تتطلب حياة جنسية سليمة لذا يجب أن
 اشترکا معه في اللعب واحرصا على أالتكون بشكل مرضى للطرفني ،ألنه يعمل على ينتهي اللعب بأن يكون هو الفائز دائماً ،حتى
توازن العالقة واستمرارها.
ال تتولد عنده األنانية والغيرة وعدم قبول من

يتفوق عليه في الدراسة واحلياة عموما.
 امتدحاه عندما يشارك أبناء اجليران أواألقارب في اللعب دون بكاء أو شجار.
 إذا لم يرد التقدم للعب مع أحد األطفال،ال جتبراه على ذلك ،بل شجعاه واتركا له اتخاذ
املبادرة.
ويختلف سلوك كل طفل عن اآلخر في طريقة
لعبه ،فهناك طفل يحب اللعب بهدوء ،وآخر
يصيح ويجري كثيراً .وهناك طفل يحب
أن يقوم بدور القائد دائماً ،وأن تقلده بقية
اجملموعة .وقد تالحظ أن طفلك جريء في
تعرفه على بقية األطفال ،أو جتده خجوال ً ال
يحب أن يبتعد عنك في أثناء لعبه ،ويفضل
صحبتك بدال ً من صحبة أمثاله من األطفال.
وهنا يحتاج الطفل إلى التشجيع وتعزيز ثقته
بنفسه ،وذلك بحضور مناسبات اجتماعية
مشتركة ،أو الذهاب للحدائق ،أو التنزه مع
أصدقاء لديهم أطفال في مثل سنه .وراقب
طريقة لعبه ،وهل يلجأ دائما ً إلى العنف ،أم ردا ً
على عنف األطفال اآلخرين لتستطيع توجيهه
االجتاه الصحيح .
يفيد أيضا إذا كان طفلك بصدد االلتحاق
باحلضانة أو باملدرسة ألول مرة أن يتعرف
على بعض األطفال الذين سيلتحقون بنفس
املدرسة إن أمكن ،فهذا يخفف كثيرا ً من توتر
األيام األولى باملدرسة بالنسبة للطفل .واهتم
مبا يحكيه لك طفلك عن أصدقائه ،حتى
تتعرف على طريقة تفكير طفلك ،واجتاهاته
وأيضا ً نوعية األطفال الذين يصادقهم ويؤثرون
في سلوكه.

لإ�ضفاء الراحة واال�سرتخاء يف منزلك ..اخلقي الطاقة الإيجابية
إذا سمعت من قبل فن الـ»فينج شوي» ،فأنت حتما ً على
دراية بدور هذا الفن الصيني القدمي جدا ً في تعزيز الطاقة
اإليجابية في أرجاء املنزل أو أي مكان آخر ،من خالل تنسيق
وتوزيع األثاث وإكسسوارات الديكور بطريقة تساعد على
تدفق الطاقة اإليجابية وخلق توازن طبيعي بني مختلف
العناصر الطبيعية واملكونات في منزلك ،ما يضفي أجواء
من الراحة واالسترخاء.
إليك  11نصيحة لالستفادة من فن الـ «فينج شوي»:
 -١ال للحواف احلادة:
يفضل دائما ً شراء األثاث ذي احلواف الدائرية :وذلك ألن
األشكال احلادة تتعارض مع مبدأ الـ «فينج شوي» في تعزيز
الطاقة اإليجابية.
 -2تنسيق األلوان الهادئة واملريحة:
تضفي األلوان الهادئة راحة على األجواء وتسهم في تدفق
الطاقة بشكل سلس في
األرجاء .ومن األلوان املفضلة في ديكور الـ»فينج شوي»:
تدرجات األبيض ،األخضر ،األزرق واألصفر.
 -٣احلد من اإللكترونيات:
يستحسن أن يحتوى املنزل على أقل قدر ممكن من األجهزة
اإللكترونية والكهربائية ،للتخفيف من إمكانية تداخلها مع

تدفق الطاقة اإليجابية.
 -4مكان السرير مفتاح الطاقة:
النوم إلى النافذة هو املسار األقوى لتدفق الطاقة ،لذا من
املهم وضع السرير في هذا املكان وحتديدا ً في مواجهة الباب،
ما يتيح للمستلقى رؤية الشخص الذي يدخل الغرفة.
 -5تدليل احلواس اخلمس:
ينبغي االنتباه إلى الوان الغرفة ،ووضع موسيقي خافتة أو
استخدم جهاز إلصدار ضجيج أبيض ،فضالً عن جهاز لبث
رائحة عطرة أو إشعال شموع معطرة ،كما ميكن اختيار
سجادة ذات ملمس مريح أو وسائد ناعمة.
 -6ال مياه في غرفة النوم:
رغم أن فن الـ «فينج شوي» يشجع على وجود مصدر
لتدفق املاء في املنزل کنافورة صغيرة ،إال أنه يحذر من وضعه
في غرفة النوم.
 -7فصل مكان العمل عن مكان االسترخاء والراحة:
ال يحبذ وضع مكتب عمل في غرفة النوم أو في الغرفة
اخملصصة للراحة.
 -8ال للكراكيب:
أسوأ مصدر للطاقة السلبية هو تراكم الكراكيب في
األرجاء .التخلص منها هو أولوية ملحة في استعادة توازن

العناصر الطبيعية وتدفق الطاقة اإليجابية.
 -9نعم للنباتات اخلضراء:
هي من العناصر األساسية لتعزيز الطاقة ،ميكن توزيعها
في األرجاء شرط االعتناء بها وعدم تركها تذبل ومتوت.
 -10ال للذكريات احلزينة:
التخلص من األغراض التي تثير ذكريات مؤملة وحزينة.
 -11مرايا أقل طاقة أكثر:
على عكس املفهوم السائد بأن كثرة املرايا في املنزل تعزز
الطاقة ،فإنه في مفهوم الـ «فينج شوي» يفضل التقليل
قدر اإلمكان من استخدامها في املنزل ،واختيار التصاميم
البسيطة منها ،وعدم وضعها في مواجهة السرير أو باب
املدخل الرئيسي.
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مفاج�أة ..املحكمة تتنحى عن ق�ضيتي �سيدة الكرم وحرق ابن مقاطعة �أونتاريو يقتحم عامل ديزين...
مينا م�سعود يقتحم ال�سينما العاملية
منازل دجلا و�إحالتهم ال�ستئناف بنى �سويف
بعد رامي مالك
ال�سبت  23مار�س  - 2019ال�ســنة ال�ساد�سة  -العــدد الرابع والثالثون بعد املائة

في مفاجأة من العيار الثقيل تنحت
هيئة محكمة جنايات املنيا عن نظر
ثالثة قضايا قبطية تتعلق باألقباط
وهم قضية تعرية السيدة سعاد
ثابت الشهيرة اعالميا بــــ «سيدة
الكرم» والتي وعد الرئيس السيسي
برد حقها ممن فعلوا بها هكذا ،وحرق
منازل أقباط الكرم ،والقضية الثالثة
وهى قتل املواطن القبطي اسكندر
طوس وحرق ونهب منازل أقباط قرية
دجلا مبركز دير مواس باملنيا والتى تعود
لعام  2013عقب فض اعتصام رابعة.
وقال الدكتور إيهاب رمزي رئيس هيئة الدفاع في القضايا الثالث للصحف ،أنه كانت مفاجأة
له حينما عقب تقدم املرافعة في قضية تعرية سيدة الكرم ،وحرق منازل أقباط الكرم ،وقبل
استكمال املرافعة في القضية الثالثة وهى قضية قرية دجلا رفعت احملكمة اجللسة ،وبعدها جاء
قرار احملكمة بالتنحي عن الثالث قضايا ،رغم مرور فترة طويله بشأن تداول القضايا .واشار ان
اسباب التنحى الستشعار احلرج غير معروفة ،وتسأل ملاذا استشعر القاضى احلرج اآلن رغم انه
نظر قضية سيدة الكرم لفترة طويلة وقام بتأجيلها مرتني منذ توليه رئيس للمحكمة العام
املاضى وكان قبلها العضو اليمني بالهيئة ،وهو امر يثير الشك واالرتياب حول طول املدة فقضية
سيدة الكرم تدخل فى السنه الثالثة وقضية قرية دجلا تدخل فى السنة السادسة.
واشار ان قضية قرية دجلا بدير مواس املتهم فيها  45متهما بتهمة قتل املواطن القبطى اسكندر
طوس وحرق ونهب منازل القرية فى  ، 2013وتتم اجللسات بحضور  13متهما بينما االخرين هاربني،
وهى فترة طويلة لنظر القضية رغم انتهاء قضايا مماثلة اخرى فى احداث فض رابعة واوضح رمزى
ان احملكمة احالت جميع القضايا الثالث الستئناف بنى سويف الذى سيبدأ من جديد حتديد دوائر
ومواعيد جديده لنظر القضايا من جديد

ً
م�سيحيا يف نيجرييا
مقتل ١٢٠
�أطلقوا النار وا�ضرموا النريان يف الكنائ�س
وطاردوا من حاول الهرب
هاجم جهاديو فوالني ،الذين يشكلون تهديدا ً أكبر من اجملموعة اإلرهاب ّية اإلسالم ّية بوكو حرام،
بلدات إينكيرميي ،دوغونوما وأونغوان غورا في محافظة كاجورو في نيجيريا اإلثنني ،الثامن عشر
من مارس املاضي مدمرين  ١٤٣منزال ً وقاتلني  ٥٢شخصا ً مع جرح عدد من اآلخرين.
ويُقال ان املهاجمني انقسموا الى ثالثة مجموعات ،األولى أطلقت النار على الناس ،الثان ّية
أضرمت النيران في املباني في حني طاردت اجملموعة الثالثة األفراد الذين كانوا يحاولون الهروب.
ووقع ضح ّية الهجوم عدد كبير من النساء واألطفال.
وأتى هجوم يوم اإلثنني غداة هجوم طال بلدة اونغوان في كاجورو تسبب مبقتل  ١٧مسيحي
وتدمير عشرات املنازل.
وفي األسبوع األ ّول من شهر مارس ،قتل املتطرفون املسلمون أكثر من  ٣٠مسيحي في بلدة
كارامار كما وأضرموا النار في عدد من املنازل وكنيسة .ويُقال ان اإلرهابيني أطلقوا النار على
العائالت التي كانت حتاول الفرار فحصدوا  ٣٢قتيل.
وجتدر اإلشارة الى أن السلطات فرضت حظرا ً للتجول في احملافظة في محاولة الحتواء العنف.
وكان املسلحون قد اعتدوا في فبراير املاضي على بلدة مارو وقتلوا  ٣٨مسيحيا ً مدمرين البيوت
والكنائس .مقاتلو فوالني قتلوا آالف املسيحيني في العام  ٢٠١٨في ما وصفته إبادة مسيح ّية في
احلزام األوسط لنيجيريا وباتوا يُعتبرون اليوم التهديد األ ّول للمسيحيني في البالد.

بعد فوز النجم األميركي من أصل مصري رامي
مالك بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره فى
فيلم « ،”Bohemian Rhapsodyها نحن أمام
موهبة جديدة يتوقع لها الكثير من النجاح في
املستقبل القريب .إنه املمثل الكندي من أصول
مصرية ،مينا مسعود ،الذي يشارك النجم
العاملي ويل سميث في بطولة فيلم “عالء الدين”،
املتوقع طرحه في السينما مايو املقبل.
في هذا الفيلم اجلديد ،يؤدي مينا دور عالء الدين،
طفل الشوارع الذي يعيش في مدينة كبيرة
مزدحمة مع صديقه اخمللص القرد “آبو” ،ليصادف
فى املدينة األميرة ياسمني ويحبها .إال أن عالء
الدين يدخل إلى السجن ويتورط فى مؤامرة حلكم
األرض من تخطيط مستشار السلطان “جعفر”
مبساعدة مصباح غامض.
وجنح القبطي “مينا مسعود” ،بخلق مكانة
خاصة له في الصدارة نحو العاملية ،بعد عاملية
العب كرة القدم املصري محمد صالح واملمثل
املصري رامي مالك ،بعد ظهوره على ملصق فيلم
“عالء الدين”.
وظهر مسعود على ملصق الفيلم بجانب املمثل
األميركي ويل سميث ،الذي يؤدي دور اجلني األزرق،
باإلضافة إلى املمثلة البريطانية نعومي سكوت،
وهي متثل دور حبيبة عالء الدين.
و”عالء الدين” هو فيلم رسوم متحركة أمريكي

تقـــــــــــارير

من إنتاج استوديوهات والت ديزني عام  ،1992ومن
إصدار “أفالم والت ديزني” ،والفيلم مبني على
األساطير العربية لقصة عالء الدين واملصباح
السحري ،وحصد الفيلم  19.2مليون دوالر في
افتتاحه في عطلة األسبوع ليصل إلى الفيلم
الثاني في شباك التذاكر ،وتربع الفيلم على
القمة خلمس مرات خالل فترة عرضه التي امتدت
إلى  22أسبوع ،وكان عالء الدين أجنح أفالم عام
 1992محققًا  217مليون دوالر في الواليات
املتحدة وأكثر من  504ماليني دوالر في جميع أنحاء
العاملز وأحتفى املصريون مبينا كعادتهم باالحتفاء
باملواهب الفنية املصرية حني تقترن بالعاملية”.
يذكر أن مينا مسعود ولد في القاهرة في سبتمبر
 1992ألب وأم مصريني ،قبل أن تسافر العائلة إلى
والية أونتاريو الكندية ،ويحصل أفراد عائلتها على
اجلنسية الكندية .حيث يعيش مسعود حاليا ً في
مدينة تورونتو الكندية ،ويتنقل بينها وبني مدينة
لوس أجنلوس األميركية.
انطالقته الفنية بدأت عام  2011مع فيلم
 What Happens Nextوحقق شهرة واسعة
بعد انضمامه إلى فريق عمل املسلسل الكندي
األمريكي  Open Heartالذي مت إنتاجه عام .2015
كما شارك في فيلم  Strange but Trueمع
املمثلة األميركية إميي ريان واملمثلني األميركيني
غريغ كينير ونيك روبينسون.

ترامب يوقع اول فيتو يف واليته لتمويل اجلدار
احلدودي مع املك�سيك
استخدم الرئيس االميركي دونالد ترامب للمرة األولى الفيتو لتعطيل قرار تبناه الكوجنرس ،النه مستعد
ألي شيء للدفاع عن اجلدار احلدودي بني الواليات املتحدة واملكسيك الذي وعد بتشييده.
ووجه الكوجنرس صفعة الى ترامب عبر تبنيه قرارا ضد حالة الطوارىء التي اعلنها لتمويل اجلدار احلدودي،
وذلك بدعم  12جمهوريا في مجلس الشيوخ.
وقال ترامب في املكتب البيضوي «الكونغرس حر في التصويت على هذا القرار ومن حقي اللجوء الى
الفيتو».
وأضاف خالل التوقيع محاطا بأعضاء من فريقه «أنه قرار خطير» .وقال نائب الرئيس مايك بنس «أعتقد
أنني لم أشعر يوما بالفخر كما أنا اليوم للوقوف إلى جانبكم» .وقالت وزيرة األمن الداخلي كريستيني
نيلسن «ال شك في أن هذا الوضع طارىء».
ومن املستبعد أن يتخطى الكوجنرس الفيتو الرئاسي ألن ذلك يستلزم غالبية الثلثني في اجمللسني .وطوال
أيام ،حاول ترامب من خالل تغريداته ممارسة ضغوط على األعضاء اجلمهوريني في مجلس الشيوخ لتفادي
هزمية خالل فترة صعبة جدا.
وتعرضت سياسته اخلارجية وخصوصا دعمه الثابت للسعودية ،النتقادات شديدة بفضل أصوات
اجلمهوريني .فقد وافق مجلس الشيوخ على قرار يطلب من ترامب وقف أي دعم أميركي للتحالف
السعودي في احلرب على اليمن .ومن املتوقع أن يؤيد مجلس الشيوخ بدوره هذا االجراء .كما يتوقع هنا
أيضا ان يستخدم ترامب الفيتو.

جلنة الإيربا�شيات باملجمع املقد�س� :شائعات عزل البابا
توا�ضرو�س تطلقها جهات جمهولة

Travel Agent Wanted

Travel agent needed
for a busy Scarborough agency
One year experience required.
Proficiency in computers required.
Fluent in Arabic and English.
To apply, please call 416-994-5822 or 416-751-7025
or email: travelconsultant600@gmail.com

أكدت جلنة شئون اإليبراشيات باجملمع املقدس
للكنيسة القبطية ،على محبتها واعتزازها بالبابا
تواضروس الثانى ،بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة
املرقسية.
وذكر بيان صادر عن اللجنة موقعا من مطارنة
بورسعيد وأسوان ،أن شائعات عزل البابا ال أساس

لها من الصحة وتسئ للمجمع املقدس والكنيسة
ومت إطالقها من قبل جهات مجهولة.
وكانت أنباء عن حترك اجملمع املقدس لعزل البابا
تواضروس قد مت تداولها على مواقع التواصل
االجتماعى علي نطاق واسع مما دفع الكنيسة
للنفى.
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كندا تعلن عن م�ساهمات مالية قدرها  100مليون دوالر
لدعم �صناعة ال�صلب واالملونيوم

أعلن وزير االبتكار والعلوم والتنمية االقتصادية الفيدرالي نافديب باينز عن نية احلكومة
الكندية لتمويل الشركات الصغيرة واملتوسطة احلجم التي تصنع الصلب واالملونيوم في
كندا مببلغ  100مليون دوالر وقال في بيانا له (في مواجهة التعريفات اجلمركية االمريكية
غير العادلة وغير القانونية التي تضر بالشركات والعمال علي جانبي احلدود ،فإن حكومتنا
تقف جنبا الى جنب مع عمال الصلب واالملنيوم العاملني لدينا وإلى جانب من يستخدمون
منتجاتنا العاملية املستوى ،وإن استثمارنا لدعم املنتجني الصغار واملتوسطني ومستخدمي
هذه املنتجات في جميع أنحاء البالد سيساعد هذه الشركات على االبتكار لدفع االنتاج،
وتوسيع نطاقه والتوسع في أسواق جديدة خللق وظائف جديدة للطبقة املتوسطة).
وكان الرئيس االمريكي دونالد ترامب قد فرض تعريفة جمركية علي الصلب املنتج في كندا
مقدارها  %25وعلى االملنيوم  %10ألسباب تتعلق باالمن القومي ،وقد عطلت هذه اجلمارك
سالسل التوريد على جانبي احلدود ،وأضافت تكاليف أكبر على املستهلكني والشركات عبر
مجموعة واسعة من الصناعات ،وقالت احلكومة الكندية (إن أرتفاع أسعار السلع االساسية
وزيادة الضغوط املالية والتنافسية قد أثر تأثيرا كبيرا على املنتجني الصغار واملتوسطني
العاملني في سلسلة توريد الصلب واالملنيوم الكندية وإن املساهمات املالية احلكومية التي
لن ترد ستتراوح ما بني  150الف دوالر إلى مليون دوالر لدعم  %45من تكاليف املشروع املؤهل
لذلك كحد أقصى.

ال�شرطة الكندية تعزز الأمن
حول م�ساجد منطقة تورنتو الكربى

قامت وكاالت إنفاذ القانون في منطقة تورنتو الكبرى بزيادة دوريات الشرطة حول املساجد
في أعقاب إطالق النار علي املصلني في مسجدين مبدينة كريست تشرش في نيوزيالندا،
وقالت كارولني دي كلوت املسؤولة االعالمية في دائرة شرطة تورنتو؛ أن قوة الشرطة ستجري
التعديالت املناسبة على خططها من أجل التخفيف من اخملاطر احملتملة على السالمة
العامة ،وعلى الناس ان يتوقعوا رؤية املزيد من الشرطة النظامية في أجزاء مختلفة من
املدينة ،وقالت كارولني انه ردا على الهجمات التي وقعت في نيوزيالندا سيكون لدينا وجود
متزايد في اجملتمعات احمللية مع التركيز على أماكن العبادة وخاصة املساجد ،ونحن نفعل
ذلك لضمان أن تكون املدينة آمنة ومؤمنة قدر االمكان ،وقال ضابط شرطة في مسيسوجا؛
إن أطالق النار على املصلني في مسجدين في نيوزيالندا أثار مخاوف اجلالية املسلمة في
كندا وإن رئيس الشرطة على أتصال بقادة اجلالية املسلمة احمللية وقد أكد لهم التزام
الشرطة بحماية أمن وسالمة اجلميع ،وإن فرق التعبئة اجملتمعية للشرطة وضباط الدعم
اجملتمعي على إتصال منتظم بالقيادات الدينية خملتلف الطوائف وطلبت الشرطة من أعضاء
اجملتمعات االبالغ عن أي شخص يشتبه فيه ،هذا وقد قال املسلمون في مدينة كيبيك أنهم
صدموا بعد سماعهم بهذه احلادثة التي ذكرتهم بالهجوم على املركز الثقافي االسالمي
عام  2017ومقتل ستة افراد من املصلني ،وقدم رئيس املركز الثقافي االسالمي في كيبيك
تعازيه لالسر املكلومة في حادثة نيوزيالندا.

تقـــــــارير

تعرف على القيود اجلديدة التى �سيواجهها الكنديون
املتجهون لأوروبا بحلول 2021
الكنديون املتجهني إلى أوروبا سوف
يضطروا مللئ أوراق متخصصة ودفع
رسوم من أجل السفر عبر القارة
االوروبية ولكن لن تبدأ هذه القيود
اجلديدة على السفر قبل يناير عام
 ،2021ويقول االحتاد االوروبي أنه
سيطبق قيود جديدة على املسافرين
الدوليني مبا فيهم الكنديني املتجهني
الى منطقة سكنجني التي تشمل 26
دولة في أوربا ولكن ال تشمل بريطانيا
أو روسيا ،وذلك لوقف الهجرة غير
الشرعية وحماية احلدود.
وهذه االوراق التي ينبغي على املسافر
ألوروبا ملئها تسمى  -معلومات
السفر إلى أوروبا ونظام التفويض-
وهي متوفرة عبر االنترنت ويجيب
املسافر فيها على بعض االسئلة اخلاصة باالمن باالضافة إلى معلومات عن خطط سفره ودراسته
والعنوان الذي سيتوجه اليه وجنسيته ،ويذكر أسم أول بلد من دول االحتاد االوربي ينوي زيارتها
وهذا يعني إنه سوف يسمح للمسافر بالدخول فقط من خالل هذه البلد املذكورة في الطلب.
وعلى سبيل املثال ؛ إذا كنت تخطط للذهاب الي املانيا وبلجيكا والنمسا وكنت قد ذكرت في
طلبك إن أول بلد ستزورها هي املانيا  ،فالبد من أن تدخل املانيا أوال قبل أن تزور بلجيكا والنمسا
وبعد ذلك ميكنك زيارة أي بلد أخر في نفس املنطقة ملدة  90يوما ،وبعد أن يقوم الفرد بتقدمي الطلب
ودفع رسوم حوالي  10.55دوالر كندي ،يجب االنتظار حتي يتم الرد باملوافقة عبر البريد االلكتروني
خالل  24ساعة من تقدمي الطلب ويكون الطلب صالح ملدة  3سنوات حيث يسمح للمسافر
بالدخول غير احملدود لي  26دولة أوروبية خالل هذه املدة ،ويقول االحتاد االوروبي إن طلب معلومات
عن املسافر وإلى اين يتوجه؟ ليس تأشيرة دخول ولكنه فحص ما قبل السفر ويطلب فقط من
رعايا الدول الذين هم خارج االحتاد االوروبي والذين ال يحتاجون لتأشيرة دخول للزيارة او السياحة او
العمل مثل الكنديني ،وفي حالة ما إذا رفض الطلب فيمكن الطعن علي أسباب الرفض ومحاولة
تقدمي الطلب مرة أخرى وقال االحتاد االوربي ان هذه القيود ستسهل عمليات التفتيش عبر احلدود
وجتنب املسافرين التأخير وحتد من عدد املسافرين املرفوض دخولهم عند نقط العبور احلدودية.
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�إعـــالنـــــات
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تقـــــــــــارير

منظمة دولية تراقب إتهامات ترودو بالتدخل فانكوفر ثالث أفضل مدينة للعيش بالعالم
والقاهرة الـ  177ودمشق وصنعاء األسوء
لصالح شركة «أس أن سي  -الفاالن»
أعلنت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وهي
إحدي الهيئات الدولية أنها تراقب اإلتهامات بأن
رئيس الوزراء جاسنت ترودو ومكتبه حاوال التدخل
السياسي في مقاضاة  ، SNC-Lavalinوهو ما
قد يضع كندا في حالة انتهاك التفاقية متعددة
األطراف ملكافحة الرشوة.
وقالت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
التي تضم  36دولة  ،من بينهم الواليات املتحدة
األمريكية وأجنلترا وفرنسا وعدد من الدول
األخري األسبوع املاضي إنها “ستراقب عن كثب”
التحقيقات في قضية SNC-Lavalin
وذلك من قبل جلنة العدل التابعة جمللس العموم وكذلك جلنة مفوض األخالقيات الفيدرالية
وبصفتها طر ًفا في اتفاقية مكافحة الرشوة  ،تلتزم كندا بضرورة “استقالل النيابة العامة في
قضايا الرشوة األجنبية” ،وفقًا للبيان“ .باإلضافة إلى ذلك ،يجب أال تؤثر العوامل السياسية،
مثل املصلحة االقتصادية الوطنية للبلد وهوية اجلناة املزعومني  ،على التحقيقات واملقاضاة في
الرشوة األجنبية”
ومن جانبه ،صرح املتحدث بأس وزير اخلارجية كريستيا فريالند“ ،أن كندا تؤيد بقوة النظام الدولي
القائم على القواعد واملؤسسات املتعددة األطراف التي تقوم عليه .وأنها -أي كندا -كبلد مؤسس
التفاقية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ملكافحة الرشوة ،وتتمتع بتاريخ طويل في مكافحة
الرشوة والفساد”
ال تزال التساؤالت والتكهنات تدور حول تأكيدات املدعي العام السابق “جودي ويلسون رايبولد”
ً
ضغوطا غير مناسبة و”تهديدات مبطنه” ملنع اإلجراءات اجلنائية ضد ٍ،SNC-Lavalin
بأنها واجهت
إلتهامات بارتكاب الرشوة واالحتيال لتسهيل العمل في ليبيا حتت حكم معمر القذافي.
كما قد تواجه الشركة مقاضاة وحظرًا محتملاً ملدة  10سنوات على تقدمي العطاءات للعقود
العامة في كندا .قال ترودو إنه كان يبحث عن وظائف كندية في مناقشة األمر مع ويلسون رايبولد
ولم يعترف بأي خطأ.
لكن املزاعم أضرت بسمعة رئيس الوزراء وحظيت باهتمام وسائل اإلعالم الدولية ،مما وضع منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية في حالة تأهب الحتمال حدوث انتهاك التفاقية مكافحة الرشوة

مفاجأة ...نيوزيلندا كانت على بعد  9دقائق
من إحباط مذبحة املصلني
كشفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن،
أن مكتبها تلقّ ى «بيان ًا» من املس ّلح الذي قتل
شخصا في مسجدين في مدينة كرايست
50
ً
تشيرش قبل دقائق من حصول االعتداء.
«كنت واحد ًة من
وأوضحت أرديرن لصحافيني:
ُ
ُ
رسل قبل تسع
أكثر من  30متلقّ ًيا للبيان الذي أ ِ
دقائق من حصول االعتداء».
أي موقع أو
وأشارت إلى أ ّن البيان« :لم
يتضمن ّ
ّ
محددة» ،مضيف ًة أنّه متّ إرساله إلى أجهزة األمن خالل دقيقتني من استالمه .ووصفت
تفاصيل
ّ
أرديرن في وقت سابق الهجوم باإلرهابي وهو أسوأ حادث قتل جماعي في نيوزيلندا.
ووجهت السلطات في نيوزيلندا تهمة القتل أمس السبت ،إلى األسترالي برينتون هاريسون
تارانت ( 28عاما) الذي يشتبه بكونه متعصبا يعتقد بتميز العرق األبيض.
من جهة اخرى ضرب رجل قتلت زوجته في هجوم املسجدين بنيوزيلندا ،مثاال نادرا في التسامح،
عندما قال إنه عفا شخصيا عن السفاح اليميني الذي أزهق أرواح  50شخصا على األقل وأوقع
عشرات املصابني.
حسبما نقلت «فرانس برس» ،فإن الزوج الذي يبلغ من العمر  59عاما وجنا من املوت في احلادث ،قال
إنه «ال يشعر بالكراهية جتاه برنتون تارنت» مرتكب اجلرمية الشنيعة ،وأكدت أن «العفو هو أفضل
ما ميكن القيام به».
وأضاف فريد أحمد ،وهو قعيد على كرسي متحرك منذ إصابته في حادث سير عام « :1998أريد أن
أقول له( ،أي للقاتل األسترالي) إني أحبه كإنسان .لكني ال أقبل ما قام به ألنه أمر خاطئ».
وحني سئل حول ما إذا كان يعفو عن القاتل أجاب« :بطبيعة احلال ،أفضل شيء هو العفو والكرم
واحلب واللطف واإليجابية» .وقال أيضا« :أصلي له وال أحمل جتاهه أي ضغينة».
ولقيت الزوجة حسنة أحمد 44 ،عاما ،حتفها في مسجد النور ،وكانت األولى من بني  4نساء جرى
استهدافهن في االعتداء الذي أثار استياء عامليا واسعا.
وحني حصل الهجوم ،حرصت حسنة على مساعدة عدة مصلني على اخلروج من جناح النساء
واألطفال ،حسب زوجها الذي جنا ألن القاتل استهدف أشخاصا آخرين.
وأضاف أنها كانت تصرخ بأعلى صوتها حتى يخرج بعض األطفال والنساء ،و»حني حضرت إلي،
ألني كنت على كرسي متحرك ،مت إطالق النار عليها .لقد كانت تسعف الناس وتناست نفسها».

بحسب مؤشر «ميرسر» ألكثر املدن املالئمة للعيش فيها ،جاء
للعام العاشر على التوالي ،العاصمة النمساوية فيينا في املركز
األول .وأقتسمت مدن أوكالند وميونيخ املركز الثالث وشاركتهم
مدينة فانكوفر الكندية والتي صعدت من املركز اخلامس العام
املاضي إلي املركز الثالث هذا العام .وأحتلت القاهرة املركز الـ
 177وجاءت دبي كأفضل مدينة بالشرق األوسط تليها أبوظبي،
كما ظلت أسوأ عشر مدن في القائمة التي تضم  231مدينة
دون تغيير إذ حلت بغداد في املركز األخير تسبقها باجني عاصمة
جمهورية إفريقيا الوسطى فالعاصمة اليمنية صنعاء .وجاءت دمشق في املرتبة األخيرة من حيث
األمان سواء على مستوى الشرق األوسط أو العالم.
وفيينا حصلت علي املركز األول بسبب قصورها املذهبة وموسيقاها الكالسيكية ،وتقدمي اخلدمات
العامة واملساكن االجتماعية بأسعار زهيدة .وحلت مدينة زيوريخ السويسرية في املركز الثاني
ملا تتمتع به من أمان وأنتشار املساحات اخلضراء .وقدمت «ميرسر» هذا العام قائمة منفصلة عن
السالمة الشخصية والتي تركز على استقرار املدن ومستويات اجلرمية وحرية الصحافة وتطبيق
القانون والقيود على احلرية الشخصية والعالقات مع البلدان األخرى .وسيطرت مدن أوروبا الغربية
على التصنيف العاملي في هذه القائمة مع اختيار لوكسمبورغ كأكثر املدن أمانا في العالم تليها
هلسنكي ومدن بازل وبرن وزيوريخ السويسرية في املرتبة الثانية.

كندا تعلق رحالت طائرات «بوينج ماكس»
أعلنت كندا أن على كافة شركات الطيران في البالد تعليق
رحالت طائرات «بوينج ماكس» .وقال وزير النقل الكندي «مارك
غارنو»« :وفقا للمعطيات اجلديدة التي حصلنا عليها صباح
اليوم ،أصدرت إخطارا ً بحظر استخدام طائرات «بوينغ 737
ماكس  »8و»بوينج  737ماكس  »9مبثابة إجراء احترازي».
وكان عدد من الدول ،بينها دول االحتاد األوروبي وأستراليا والصني
واملكسيك والبرازيل وغيرها ،قد أعلنت عن إغالق أجوائها في
وجه الطائرات من هذا النوع وتعليق رحالتها.
ويأتي ذلك في أعقاب حتطم طائرة لشركة اخلطوط اجلوية اإلثيوبية من نوع «بوينغ  737ماكس»
جنوب غربي العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا يوم  10مارس احلالي .وأسفرت الكارثة عن مصرع 157
شخصا من  35بلدا .وهذه الكارثة لم تكن األولى للطائرات من هذا النوع خالل األشهر األخيرة.

سفير كندا :قدمنا مساعدات ملصر على
مدى  40عام وندعم مشروعات الشباب واملرأة
قال السفير الكندي بالقاهرة« ،جيس داتون» ،إن بالده قدمت مليار دوالر مساعدات ملصر على مدار الـ40
عا ًما األخيرة ،فيما رحب بحصول مصر جهاز املشروعات الصغيرة على ختم املساواة بني اجلنسني
كأول دولة في املنطقة العربية حتصل على هذه اجلائزة ،جاء ذلك خالل توقيع مذكرة تفاهم بني
جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،ومنظمة العمل الدولية ،والسفارة
الكندية في مصر .وأكد «داتون» أن بالده تدعم توجه مصر في دعم مشروعات املرأة والشباب،
مشيرا إلى أن شركات كندية تنظر وتراقب السوق املصرية ،للدخول باستثمارات أو إجراء توسعات
في االستثمارات الكندية احلالية ،الفتا أهمية موقع مصر باعتبارها بوابة ألفريقيا والدول العربية.
وعلى هامش توقيع مذكرة تفاهم ،قال إن بالده الدولة الوحيدة التي لها جامعة في العاصمة اإلدارية
اجلديدة ،بوصفه أحد أكبر املشروعات التي تقوم عليها مصر.
وأضاف ندعم اجلهود املبذولة لتخفيف حدة الفقر وحتقيق الرخاء جلميع املصريني ،متاشيا مع رؤية
مصر  ،2030ولفت إلى أن مشروع توفير وظائف الئقة للشباب في مصر بتكلفة  15مليون دوالر ،مت
تنفيذه من قبل منظمة العمل الدولية.

األنبا مينا يضع حجر أساس كنيسة
قبطية جديدة مبدينة سانت كاترين
وضع نيافة األنبا مينا أسقف إيبارشية ميسساجا وفانكوفر
وغرب كندا ،صباح يوم األحد السابع عشر من مارس احلالي
حجر أساس كنيسة الشهيدين مارجرجس وأبي سيفني
مبدينة سانت كاثرين .كان نيافته قد صلى القداس االلهي
باملبنى احلالي للكنيسة وشاركه عدد من اآلباء الكهنة وعقب
انتهائه وضع نيافته حجر األساس كما وضع به صندوق يحوي
الكتاب املقدس ،وصليب ،وعمالت معدنية كندية ،إلى جانب
وأيضا أعضاء
قائمة بأسماء أبناء الكنيسة من احلاضرين
ً
الكنيسة ،بينما دون على الصندوق من اخلارج اسم الكنيسة والبلد واسم األسقف والتاريخ .شارك
في وضع حجر األساس عمدة مدينه سانت كاثرين ومدير املشروع واملقاول العام للمشروع.

15

ال�سبت  23مار�س  - 2019ال�ســنة ال�ساد�سة  -العــدد الرابع والثالثون بعد املائة

الكتاب املقدس بني التاريخ واآلثار()16
استقر احلثيون أوال ً في االناضول حيث اسسوا
لهم مملكة بني ثالثة انهار :العاصي l›Oronte
 ،والفرات ،وامانوس  .l›Amanusثم اخذوا
في التوسع حتى امتدت دولتهم من غربى
آسيا الصغرى حتى السهول الواقعة شرقى
دجلة .ومن البحر األسود حتى دمشق .وقبائل
منهم سكنت في حبرون قبل مجئ إبراهيم
اليها؛ واخرون توغلوا في ارض كنعان .حتى ان
إبراهيم اشترى حقال من عفرون ابن صوحر
احلثي حيث توجد مقبرة املكفيلة التي سجى
فيها جثمان سارة (تك .)23
ومنهم اقترن عيسو ابن اسحق بفتاتني من
بنات احلثيني هما يهوديت ابنة بيري وبسمة
ابنة ايلون (تك .)34 :26وكان احلثيون يرتدون
اجلبال مثلهم في ذلك مثل االموريني(عد13
 . )29:وعند تقدم العبرانيني نحو كنعان،
حتالف احلثيون واالموريون وغيرهم على قتال
الوافدين اجلدد ،ولكنهم هزموا على يد يشوع،
فطردهم وامتلك ارضهم (عد ،29 :13تث،1:7
يش .)1:9 ،4 : 1ومع ذلك فقد ظلت لهم بقية
كانت تتعارك مع بني اسرائيل من حني آلخر
(قض .)5 :3ولم يحل العداء بني الفريقني دون
تاثر الكثيرين من بني اسرائيل بعباداتهم
والتقريب اللهتهم(عز.)1:9
وبلغ حد االنصهار بني الشعبني ،ان صارت
منهم عناصر في اجليش في عهد داود ،مثل
اوريا احلثي (1صم  .)26كما اتخذهم سليمان
– كغيرهم من الفرزيني واحلويني واليبوسيني -
في اعماله االنشائية في بناء املدن مثل جازر
وبعلة وتدمر الى جانب بناء بيت الرب(1مل ،9
2اخبار  .)8وكان من بني نسائه حثيات (1مل11
.)1:
وعرف احلثيون في النصوص املصرية باسم
خيتا؛ وفي االشورية باسم خاتي .وكان لهم
وجود قوي على مدي ستة قرون؛ ثم اخذوا
في التالشي بسبب ههجمات االشوريني
املتالحقة حتى باتوا دويلة صغيرة في حطيم
بالقرب من حبرون .ثم تالشت هذه ايضا،

احلثيون واحلويون
وسقطت العاصمة كركميش على يد
سرجون الثاني ملك االشوريني سنة  717ق.م.
ويذكر ا.د.جرني في ( احلثيون ،صـ  ) 26ان
شعب احلثيني ظل مجهوال لدى علماء اآلثار
حتى اعلن سايس  A.H.Sayceفي محاضرة
له بجمعية اآلثار اإلجنليزية انه عثر على أثار
للحثيني .وبفضل جهود كل من ل .دي البورت
 L.delaporteو  ، A.juretمت تاسيس جمعية
الدراسات احلثية واآلشورية في باريس عام
 . 1930وكانت تنشر ابحاث العلماء في
اجمللة احلثية اآلسيوية Revue Hittite Et
 .Asiatiqueوكانت التوراة – وغيرها من كتب
اعهد القدمي  -هي أول مصدر تاريخى يذكر
احلثيني قبل اكتشاف الوثائق احلثية في بوغاز
كوي ( )1906 - 1893والتي يقدر عددها بنحو
عشرة اآلف لوح مسماري كان من بينها
نص املعاهدة التي ابرمت بني خاتوسيلي
ورعمسيس الثاني.
كما عثر على كتابات اخرى في كركميش
وحلب وحماه ورأس الشمرة .ومعظمها
محفوظ في املتحف البريطاني ومتحف
استانبول .ويقول الدكتور سليم حسن
في ( مصر القدمية ،جزء ،5ص )639عن قوم
خيتا (احلثيني) أنهم « يعدون ضمن القبائل
السورية الصغيرة التى ذكرت فى التوراة،
وكان كل ما يعرف عنهم مستقى من كتاب
العهد القدمي ...غير أن علم اآلثار اخليتية لم
يبتدئ فعالً إال فى عام  ...1886ولفظة خيتيني
(حثيني) وصلتنا من كتاب العهد القدمي وقد
وجدت فى اخلط املسمارى بلفظة خاتى وفى
املصرية ختى».
ويذكر الدكتور احمد أرحيم هبو ،ان الوثائق
التي مت العثور عليها في بوغاز كوي بشمال
انقرة حيث كانت توجد عاصمة احلثيني« ،
تؤكد ان اململكة احلثية كانت احدى القوى
العظمى في الشرق االدنى القدمي في االلف
الثاني ق.م .وكان بني النصوص وثائق املعاهدات
التى عقدها ملوك احلثيني مع الدول اجملاورة،

		
هل يراودك الفكر مثلى احيانا ،بأنك عندما
تسمع خبر سار عن شخص ما حتبه وتقدره
ولكنه رحل عن عاملنا وتود وقتها بكل شغف ان
تخبره عن اخلبر وجتد نفسك تقول يا ريت لو كان
هناك وسيله تربطنا بالعالم اآلخر لذهبت اليه
او أخبرته ،ولكن يا ريت عمرها ما كانت حتقق ما
نريد  ،هذا بالظبط ما شعرت به عزيزى القارئ
عندما علمت بخبر تكرمي الفنانه سعاد حسنى
بشرم الشيخ شطحت بعقلى وددت وقتها ان
اذهب إليها وانقل لها هذا اخلبر السعيد فكم
يخبرنى احساس الداخلى بأنها سعيده بهذا التكرمي وهى فى
عاملها األخر و بالرغم من انه تأخر كثيرا ولكنه اسعد كل محبى
الفنانه وأيقونة السينما فى الشرق األوسط سعاد حسنى ،
إن الفنانه سعاد بقدر ما أعطت بحب وسخاء بقدر ما تعذبت
وقاست كما نعلم فكانت احلياه معها سخيه وقاسية فى نفس
الوقت وكانت تعلم السندريال ان احلياه قاسيه وصعبه ولكن تعلم
ايضا حتى آخر أيامها وفى غربتها انه ال يأس مع احلياه فكانت
ليست فقط رمز للجمال والفن الراقى وامنا رمز لألمل فى غد
أفضل
طلت صور الفنانه سعاد فى طرقات و شوارع شرم الشيخ فخلقت
حاله من البهجة واجلمال نقلتها الى كل من يراها فجاذبيتها
وملعه عينيها بشقاوتها وابتسامتها الساحره تفرض نفسها

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال

والتي عثر على مناذج مماثلة
لها في مصر وبالد الرافدين «.
واشارت التوراة كذلك الى
شعب اخر هو شعب احلويني،
وكان ضمن الشعوب التي
ضربها كدر لعومر وحلفاؤه
اثناء هجمتهم التي قاموا
بها ضد بعض شعوب جهة
الغرب (تك .)6 :14وذكرت
ايضا ان عيسو اتخذ له من بني زوجاته ،زوجة
تدعى اهوليبامة بنت عنى بنت صبعون
احلوي (تك .)2: 36وملا قدم يعقوب من فدان
ارام ،واقام مؤقتا في سكوت ،ثم انتقل الى
شكيم التي كان يسكنها احلويون؛ وهناك
حدثت واقعة شكيم ابن حمور احلوي مع دينة
ابنة يعقوب من ليئة ،فانتقم لها اخواها
شمعون والوي(تك 33و .)34فحدثت عداوة بني
العشيرتني ،مما اضطر يعقوب الى الرحيل الى
بيت ايل (تك.)1:35
وكان وجود احلويني ممتدا ،من جبل سعير الى
بطمة فاران التي عند البرية .ومبرور الوقت
متكن بنو عيسو – جريا على عادة ذلك العهد
 من طردهم من هذه املنطقة وحلوا محلهم(تث  .)12 :2مما دفع بهم الى التقهقر شماال
الى بالد كنعان .فكانوا متواجدين في جبل
حرمون (جبل الشيخ) ،وشكيم ،وجبعون،
والرامة ،وقرية يعارمي (ابو غوش) .وكانوا من
الشعوب التي تصدت للعبرانيني ووقفت امام
تقدم يشوع فحاربوه ولكنهم هزموا (يش 24
 ،)11 :وتفرقوا عن اماكنهم اال سكان جبعون
الذين صاحلوه (يش  .)19 : 11واستقر الفارون
في جبل لبنان وفي اماكن اخرى الى ايام
القضاة (قض )3وامللوك (2صم 1 ،7 : 24مل 9
2 ،20 :أخبار .)7 : 8
وتوحد موسوعة الكتاب املقدس بني احلويني
واحلوريني؛ ورمبا كان اصل احلوريني يرجع الى
قبيلة حوري ابن لوطان ابن سعير ،والتي من
احملتمل ان تكون قد تغلبت على اقرانها ،وصار

�سعاد ح�سنى !

منها امراء يحكمون مثل ديشون
وايصر وديشان(تك  .)21 : 36ورمبا
يكون هؤالء غير اولئك؛ فعلى
العموم ،اختلفت اراء الباحثني
حول اصل احلوريني فمنهم من
يرى انهم من الشعوب الهندو-
اوربية ،ومنهم من يرى انهم
ساميون ،في حني يقول عنهم
فيليب حتي في( تاريخ سوريا
ولبنان وفلسطني ،ج ،1صـ  ).161انهم»
شعب ال سامي وال هندو -اوربي ،وال يزال اصله
مجهوال « وهو يعتقد ان موطنهم األصلي
كان في املرتفعات الواقعة بني بحيرة أورمية
وجبال زاغروس.
وعلى الرغم من زوال مملكة احلوريني اال ان
ذكرهم لم ميح من التاريخ وال من احملفوظات
التي وجدت في نوزي ،حيث عثر على عقود
زواج تنص على انه من حق الزوجة العاقر
ان تختار لزوجها جارية تلد له اوالدا ،مثلما
اشارت سارة على ابراهيم بالزواج من هاجر
اجلارية املصرية .وهو ما يشير ايضا الى
التقارب املكاني بني العبرانيني واحلورانيني.
ودلت االثار على وجود شعب يحمل
اسم خوري في نقوش مسمارية وجدت في
فلسطني؛ وهي ترجع الى القرن الرابع عشر
قبل امليالد .كما ورد ذكرهم في بعض االثار
املصرية التي تعود الى ذات الفترة.
وفي عام 1906م اكتشف األملاني وينكلر
طبقة من اآلثار احلورية وعثر على عدد من
النصوص التي ورد فيها اسم “ خاري “ .كما
متكنت احدى البعثات االمريكية القادمة
من جامعة كاليفورنيا برئاسة البروفسور
جورجيو بوتشالتي من الوصول الى عاصمة
احلوريني القدمية ،عندما عثرت على بقايا
القصر امللكي في تل موزان (غرب مدنية
القامشلي) حيث كانت تقوم اوركيش
القدمية احدى املدن األثرية الكبيرة في سورية
والتي تعود الى تاريخ  2500ق.م.

نسرين عيسى -ساسكاشوان

بقوه وكأنها مغناطيس يجذبك اليها بشده وينقل لك
طاقه ايجابيه .من منا ال يتذكر اشاعه حب و غروب وشروق
والزوجه الثانيه وحسن ونعيمه وخلى بالك من زوزو وغيره
من األفالم التى خلدت فى ذاكره السينما املصريه ومنها
لذاكرة املشاهد من منا لم يشاهد هذه األفالم او اى فيلم
لسعاد حسنى مره واتنني وتالوته دون ملل بل فى كل مره
قد جتد نفسك امام تفاصيل جديده لنفس الفيلم وهذا
يجعلنى اقف عند أفالم اليوم والتى ال تترك نفس الصدى
ال اتذكر أننى شاهدت فيلم من أفالم اليوم غير مره واحده
فقط ال أكررها مره تانيه فهذا هو عمر الفيلم واجدنى
اسئل نفسى سؤال أوجهه للمسؤولني اال أن األوان ان يسمى احد
الشوارع الهامه باسم سعاد حسنى كما حدث مع احد الفنانات
الشهيرات والتى بالرغم من حجم شهرتها وتقديرنا ملشوارها
الفنى اال انها مازالت فى رأيي املتواضع تلميذه فى البدايات امام
األيقونة سعاد حسنى فقد حان الوقت ان نعدل كفة امليزان  ،من
املؤكد ان الفنانه سعاد حسنى ال حتتاج ان نكتب ونطلب لها بل
هذا حقها وبشكل بديهى واقل تقدير لها وملشوارها الفنى.
اثناء فعاليات التكرمي كان هناك معرض لصور الفنانه سعاد
حسنى كنت اود ان ارى اشهر مالبسها فى األفالم ايضا ولكن هذا
لم يحدث وكان امللفت لالنتباه متثال ابيض لسعاد حسنى يتوسط
القاعه و يعطيك انطباع بأنه لها ولكن مالمح الوجه اجلميل الذى
متيزت به الفنانه سعاد حسنى ال ينطبق مع مالمح التمثال بعيد

كل البعد عنها مما أصابني واصاب
محبى الفنانه سعاد حسنى بنوع
من األلم والضيق فهناك مجهود
بذل فى صنع التمثال ال ننكره ولكن
الذى نستنكره هو عدم االتقان فى
اداء الشئ ملاذا نهمل التفاصيل
الهامه ؟ انى اتعجب من النحات الذى قام بنحت متثال سعاد
حسنى اعتقد بأنه كان على عجله من أمره فلم يعطى التمثال
حقه وال أعطى عمله وقته االزم ام انه اكتفى مبالمح اجلسد ووقفه
السندريال واعتقد ان هذا كافى لتتعرف عليها وكأنه يلعب لعبه
عروستى! فى النهايه كل ما يعنينا هو وعد محافظ شرم الشيخ
بعمل متثال من ماده اجلرانيت الذى يستوعب التغيرات املناخية
مع مرور الوقت ويقف صامدا فى مواجهة هذه الظروف املناخية
وامتنى ان يتم العمل املتقن على إظهار مالمح سعاد حسنى
اجلميله كما راينا فى متثال عبد الوهاب وأم كلثوم وعبد احلليم
حافظ بساحة دار االوبرا املصريه نود ان نرى متثال سعاد حسنى
بنفس االتقان ورمبا اكثر أتقانا ً النه األحدث وأعنى بذلك التطور
اكثر اآلن فى علم النحت  ،نأمل ايضا ان ال تكون وعود محافظ
شرم الشيخ بشأن متثال سعاد حسنى وعود وقتيه متر مرور الكرام
بإنتهاء احلدث وامنا نريده حقيقه مؤكده على ارض الواقع بشرم
الشيخ مدينه السالم ليكون أنصاف لها وتقدير للقامه والقيمة
الكبيره سعاد حسنى التى أعطت الفن الكثير
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ريا�ضــــــة

اخل�سارة الثانية على التوايل لفريق
“تورنتو رابتورز” على يد هيو�سنت روكت�س

قائمة �أ�شهر العبي كرة القدم يف العامل :رونالدو
مت�صدرًا ..و�صالح يف مركز مت�أخر

كانت هي اخلسارة الثانية
علي التالي لفريق السلة
«تورنتو رابتورز» حيث أحلق
فريق هيوسنت روكتس وجنمه
جيمس هاردن خسارة ثانية
مبضيفه تورونتو رابتورز
 ،95-107وأسقط بوسطن
سلتيكس مضيفه بطل املوسمني املاضيني جولدن ستايت
ووريرز  95-128في دورة كرة السلة األميركي للمحترفني.
وتألق هاردن وزمالؤه في الشوط األول (الربع األول 19-23
والثاني  )18-32قبل أن ينتفض صاحب األرض في الثالث
( )14-34وكاد يهزم ضيفه لوال صحوة األخير في الربع األخير
(.)24-38
وسجل هاردن  35نقطة للفائز ،واضاف جيرالد غرين 18
نقطة ،في حني كان كاوهي ليونارد ( 26نقطة) والكاميروني
باسكال سياكام ( 17نقطة مع  10متابعات) األفضل في
صفوف اخلاسر.
وصرح هاردن بعد الفوز «لم أسدد بشكل جيد ،لكني
سأستمر .إنه جهد فريق كامل .علينا أن نبقى هكذا .هذه
السلسلة من االنتصارات ناجحة ويجب أن نستمر على هذا
املنوال».
وساهم هاردن الذي سجل  19نقطة في الربع األخير،
بتحقيق هيوسنت فوزه السادس تواليا والـ ( 39مقابل 25
خسارة) في البطولة ليصعد من املركز اخلامس الى الثالث
في ترتيب املنطقة الغربية على حساب أوكالهوما سيتي
ثاندر وبورتالند ترايل باليزرز اللذين خسرا امام مضيفيهما
مينيسوتا متبروولفز ( )131-120وممفيس غريزليز ()120-111
على التوالي.
في املقابل ،وقف رصيد رابتورز عند  46فوزا و 19خسارة،
وتخلف بفارق كبير عن ميلووكي باكس متصدر املنطقة
الشرقية والبطولة عموما ( 48مقابل  ،)16الوحيد حتى اآلن
الذي ضمن مقعده في األدوار اإلقصائية (بالي أوف).

نشرت شبكة « ”ESPNقائمة
بأشهر  100رياضي حول
ّ
حل البرتغالي
العالم ،حيث
كريستيانو رونالدو جنم يوفنتوس
اإليطالي في الصدارة ،بينما
جاء األرجنتيني ليونيل ميسي
أسطورة برشلونة في املركز
الثالث.
وحل املصري محمد صالح جنم ليفربول اإلجنليزي في املركز  30متفوقا ً على
عدد من النجوم أبرزهم السويدي زالتان إبراهيموفيتش والويلزي غاريث بيل
واألوروغواياني لويس سواريز واإلسباني سيرجيو راموس.
إليكم قائمة بأهم العبي الكرة وترتيبهم في قائمة “أشهر رياضيي العالم”:
 -1البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس اإليطالي)  -املركز األول.
 -2األرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة اإلسباني)  -املركز الثالث.
 -3البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان الفرنسي)  -املركز الرابع.
 -4الفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد اإلجنليزي)  -املركز الثاني عشر.
 -5الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي)  -املركز الرابع
عشر.
 -6الفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد اإلسباني)  -املركز السادس
عشر.
 -7األملاني مسعود أوزيل (أرسنال اإلجنليزي)  -املركز التاسع عشر.
 -8األملاني توماس مولر (بايرن ميونخ األملاني)  -املركز الثالث والعشرون.
 -9اإلسباني أندريس إنييستا (فيسيل كوبي الياباني)  -املركز السابع
والعشرون.
 -10الكولومبي خاميس رودريغيز (بايرن ميونخ األملاني)  -املركز والعشرون.
 -11املصري محمد صالح (ليفربول اإلجنليزي)  -املركز الثالثون.
 -12السويدي زالتان إبراهيموفيتش (لوس أجنلوس غالكسي األميركي)  -املركز
الثاني والثالثون.
 -13الويلزي غاريث بيل (ريال مدريد اإلسباني)  -املركز الثالث والثالثون.
 -14األوروغواياني لويس سواريز (برشلونة اإلسباني)  -املركز السادس والثالثون.
 -15اإلسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد اإلسباني)  -املركز الثامن والثالثون.

العبة �سعودية حتقق
�أول ذهبية دولية
يف الكيك بوك�سينغ
حققت العبة املنتخب
السعودي لفنون القتال
املتنوع زهراء القرشي ذهبية
بطولة األندية الدولية للكيك
بوكسنغ لوزن  70كيلوجرام.
من جهتها عبرت القرشي
عن سعادتها بتحقيق الذهب
كأول ميدالية ذهبية للمملكة
في الكيك بوكسينغ ،مؤكدة
على صعوبة اللقاء الذي
جمعها مع نظيرتها األردنية،
كما نقلت وكالة «واس».
وثمن رئيس االحتاد السعودي
املتنوع
القتال
لفنون
عبدالعزيز جليدان دعم وحتفيز
صاحب السمو امللكي األمير
عبدالعزيز بن تركي الفيصل
رئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة للرياضة رئيس اللجنة
األوملبية العربية السعودية
جلميع االحتادات الرياضية
ومنها احتاد فنون القتال املتنوع
بشكل خاص والذي انعكس
بتحقيق أول ذهبية لالحتاد
خارجيا ،مؤكدا أن النتيجة
جاءت بعد تنافس كبير بني
املشاركات في البطولة.
وانطلقت البطولة مؤخخرا
في اململكة األردنية الهاشمية
 ،وذلك بعد فوزها على العبة
مركز الشمس األردني هبه
وصفي عبداجلليل.
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علــــوم وطب

احلزام الناري
د .ماري جرجس

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

هو التهاب فيروسي يصيب العصب وسطح ملدة ايام بعد احتفاء
أطعمة يجب غسل األسنان فور تناولها
احيانا
اجللد الذي يغذيه ذلك العصب .يتميز هذا الطفح.
يساعد غسل األسنان في احلفاظ على سالمتها ووقايتها من
املرض بانه يصيب املريض بالم شديد يعقبه يصاحب املرض صداع
البكتيريا ،وخاص ًة بعد تناول الطعام ،فما هي األطعمة التي
طفح في املنطقة التي يغذيها هذا العصب .الم في املفاصل تورم
يجب غسل األسنان فور تناولها؟
الفيروس املسبب لهذا املرض
في الغدد الليمفاوية .اذا اصيب
ً
حتتوي
التي
ة
خاص
واملشروبات،
تسبب بعض األطعمة
هو فيروس الفاريسيلال و هو
املريض في عصب الوجه ميكن ان
على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات ،في وجود
نفس الفيروس الذي يسبب
يحدث شلل في الوجه وصعوبة
البكتيريا التي تهاجم مينا األسنان ،ولذلك يجب غسلها بعد
اجلديري املائي.
في حتريك اجلفن ومشاكل في
تناول الطعام.
بعد االصابة باجلديري املائي
التذوق والسمع.
ً
ة
مباشر
تناولها
بعد
األسنان
غسل
أطعمة يجب
العالج:
يكمن الفيروس في العقد
إليك قائمة باألطعمة التي يجب غسل األسنان بعد تناولها حتى ال تسبب أضرار صحية:
مضاد فيروسي مثل االسايكلوفير.
العصبية في اجلسم حتى ينشط ثانية.
1السكريات واحللوياتينشط هذا الفيروس نتيجة لنقص املناعة مسكنات لاللم
ال تفكر في تأجيل غسل أسنانك بعد تناول أي أطعمة حتتوي على سكريات ،ألن السكر يبدأ او الضغط النفسي الشديد او كبر السن مهديء لالعصاب
في إحلاق الضرر بأسنانك ،ويقصد بالسكريات أي طعام يستخدم السكر في تصنيعه.
هذا املرض من االمراض املعدية وتتم العدوي
املصاحب بنقص مناعة اجلسم.
ويجب التأكد من غسل
اعراض احلزام الناري:
عن طريق التالمس مع الطفح اجللدي
األسنان جيدا ً وبطريقة
الم وحكة وطفح جلدي ويظهر الطفح للمريض.
صحيحة ألن جزيئات السكر
ملدة يوم إلى  ٥ايام من بداية األلم .ويستمر تتم الوقاية عن طريق التطعيم ضد اجلديري
تلتصق باألسنان ويصعب
الطفح ملدة  ١٧يوم ثم يجف ويستمر االلم املائي من الصغر ...وإلى موضوع جديد
إزالتها.
ولذلك يفضل إستخدام
خيط األسنان الطبي للتأكد
من تنظيفها.
الريحان نبات عشبي زكي الرائحة .عرفه قدماء املصريني وعاجلوا به اآلالم
وإن لم تكن باملنزل ،ويصعب
واألمراض .ثمنه زهيد لكن منافعه كثيرة عظيمة .يستخدم زيته في
عليك غسل األسنان بالفرشاة
صناعات العطور والصابون ومعجون األسنان.
يقبل البشر على االستمتاع برائحته .واكتشف اإلنسان أن الذباب يكره هذه
فور تناول السكريات ،فيجب
الرائحة ،فوضع نبات الريحان على النوافذ واملداخل تخلصا ً من الذباب! كما أن الريحان مرطب للبشرة ويضفي
أن تقوم بشطف أسنانك
عليها قناعا ً كاحلرير.
على األقل ،أو املضمضة
خص اهلل الريحان بفوائد طبية لإلنسان؛ فاستخدم منقوعا ً في عالج :الصداع والدوخة والصرع والتشنج وآالم
بغسول تنظيف األسنان.
املعدة وعالج املرض اجللدي “السنط” ،وفي تهدئة األعصاب وبعض حاالت االكتئاب!

الريحان ..عالجا وعطر

■

■
■

■
■
■

■
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�صدق �أو ال ت�صدق
نظمت صحيفة اجلارديان
مسابقة
البريطانية
ً
جائزتها  1440دوالرا لصاحب
أفضل رسالة مكتوبة
بالكامل على شاشة
تليفون محمول!

ال�ضحك خري دواء
املري�ض
مرض رجل من البدو ،وجاءه
زوار كثيرون ،وكان كل منهم
يسأله عن سر مرضه ،وعن
زيارة الطبيب ،وعن الدواء
الذي يأخذه .كان الرجل
املريض يجيب كل سائل
حتى ازداد عليه التعب.
وحني جاءه زوار في اليوم
التالي سألوه مثل ما سأله
زوار اليوم األول ،وكان يجيب
بعبارة واحدة:
«كما قلت لزوار األمس!».

اجلائع
سئل رجل عبر الصحراء،
ُ
وقد وصل إلى جماعة ،أراد
منهم أن يطعموه:
«هل عرفت اجلوع؟»..
رد الرجل وهو ميسك بطنه:
«كيف ال أعرفه ،وهو متربع
على كبدي؟»

بكل لغات العامل:
ً
مرحبـــا
يا ترى تعرف ترحب بأي شخص
مهما كانت بلده؟ ..دعنا
نساعدك
بالفرنساوي:
باإلنجليزي:

بيانفني
ولكام

باإليطالي:

بناتشتو

باألسباني:

أتشبتو

بالبرتغالي:
بالروماني:
باأللماني:
بالهولندي:

بوا فيندا
بون فنيت
فياكومن
فلكوم

بالسويدي:

فلكومن

بالنرويجي:

فلكومن

بالفنلندي:
بالمجري:
بالتركي:
بالبولندي:
بالتشيكي:

ترفتولوا
إستن هوزتا
هوس جلدين
فيتاي
أوفيتات

بالصرب كرواتي :دوبرودشاو
بالياباني:

أويرو كامو

بالماليزي:

سالمات داتانج

بالفارسي:

خوشآمد

باألوردو:

خوش آمديد

حلول �ساخرة مل�شكالت واقعية
ع�صبية

يعاني أوالدي الثالثة بسبب عصبية زوجي وصراخه الدائم
عليهم ،حتى إنهم باتوا يخشون وجوده في املنزل ،فكيف
أصلح األمور بينهم؟
 ابحثي له عن عمل آخر يديره «بني آدم» يعامل موظفيهبشكل حضاري ،فالصراخ عليهم في املنزل صدى للصراخ
عليه في العمل.

تهور

كيف أتعامل مع ابني الذي يبلغ  16عاماً ،وهو يتعامل معي
ومع والده بطريقة غير الئقة ،وال يصغي إلينا ،ويتصرف بتهور
في األمور احلياتية اليومية؟
 اصطحبي زوجك إلى مطعم هاديء ،وهناك استحضرامعا ً ما كنتما عليه في مرحلة املراهقة ،من حيث املشاعر
واألفكار والتصورات والتصرفات ،وسينتهي ما تعتقدان أنه
مشكلة في ابنكما املراهق.

جــود تاميـــــز
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كيف ُخلق كوكب الأر�ض والب�شر؟

في البداية أود أن أشير إلى أن إعتراض البعض على ما
يؤكده العلماء عن طريقة اخللق ،رغم كل ما قدموه من
األدلة العلمية والتي ال تترك مكانا للجدل أو للشك.
وذلك دون أن يقدم املعترضون من ناحيتهم أي دليل
علمي علي ما يعتقدون ،وظنا منهم على أن ما يقولوه
العلماء ينفي أن يكون وراء اخللق خالق .فالعكس هو
الصحيح ،فهذه األدلة العلمية تبني الطريقة املبدعة
والعبقرية واملنظمة في طريقة وترتيب اخللق بدءا من
خلق الكون وإنتهاءا بظهور اخمللوقات احلية وفي تسلسل
مذهل يتطور دائما في إجتاه واحد وهو األفضل من حيث
املقدرات الذهنية وليست البدنية ،وهذا يؤكد ملن يعي
ويفهم ويتدبر أنه وراء اخللق خالق.
كيف ُخلقت النجوم والكواكب ؟
لقد كتبت في السابق مقالة عن نشأة الكون ،ولكن
في هذه املقالة سوف أتعرض خللق األنظمة الشمسية
والتي تالها خلق اإلنسان علي واحد من كواكب تلك
األنظمة وهو كوكب األرض .لقد متكن العلماء وعن طريق
التلسكوب العمالق هابل والذي مت وضعه في الفضاء
في عام  - 1990من رؤية عيان لكيف تتكون اجملرات وبها
األنظمة الشمسية وكيف تزول واألغرب أن ما أمكن
للعلماء رؤيته في عصرنا احلالي كان قد حدث في إزمنة
سحيقة تسبق حتي تكوين نظامنا الشمسي؛ ولكن
بسبب تلك املسافات الرهيبة في الكون فقد وصلتنا
األشعة الضوئية حاملة معها صور تلك األحداث التي
نراها األن بعد أن مرت مليارات من السنوات علي حدوثها
الفعلي وإختالف زمن املشاهدة للحدث عن زمن وقوعه
األصلي هي أيضا إحدي عجائب اخللق واخلالق .وفي
النهاية فاملهم أنه قد متت أخيرا مشاهدة عينية لكيف
تتكون وكيف تزول األنظمة الشمسية؟ ،وعليه لم يعد
هناك اي مكان للجدل حول ذلك.
هوامش :في مجرة درب اللبانة التي نعيش فيها -
وهي واحدة من مليارات اجملرات  -تولد حوالي  ٣أنظمة
شمسية كل سنة.
ويتم والدة جنم النظام الشمسي من كميات كبيرة
من الغازات اجملتمعة بغير جتانس في الكثافة والتي
تقوم بجذب املزيد من الغازات لتكون كرة من الغازات
حتي يبلغ الضغط بها ماليني الضغط اجلوي مما يسبب
إرتفاعا هائال في حرارة تلك الكرة وإلكثر من عشرة
مليون درجة مئوية مما ينتج عنه حدوث اندماجات نووية
فيتحول الهيدروجني إلي الهيليوم منتجا طاقة رهيبة
لتبدأ والدة النجم ويستغرق ذلك من مليون إلي ثالثة
مليون سنة وهذه الطاقة الناجتة من اإلندماج النووي
تشكل ضغطا رهيبا ناحية اخلارج والذي يتوازن بدوره مع
طاقة جاذبية رهيبة لداخل النجم.
ويستمر هذا التوازن وعليه عمر النجم املتوسط مثل
الشمس حوالي  ١٠مليارات سنة وعندما تتوقف هذه
التفاعالت بسب إستهالك كل ذرات الهيدروجني تبدأ
نهاية النجم ،حيث يحدث اندماج نووي لذرات الهيليوم
والتي حتتاج لضغط أعلي وحرارة أعلي تبلغ مئة مليون
درجة فينتفخ النجم وعليه تتوزع احلرارة علي سطح
أكبر فتقل احلرارة ويظهر النجم في شكل عمالق
أحمر ،ثم أخيرا يحدث اندماج نووي لذرات الكربون
واألوكسجني في درجات حرارة أعلي وعليه ضغط أعلي
ثم ينهار النجم وميوت في النهاية ويقذف مكوناته في
الفضاء .أما عن والدة الكواكب ففي أثناء حياة النجم
تنفصل وتبرد احللقة القرصية اخلارجية واملكونة من
الغازات واألتربة األثقل وتتشكل إلي مجموعة من
الكواكب تدور في فلك تلك النجم وتشكل معه نظاما
شمسيا وتختلف درجة احلرارة علي سطح هذا الكوكب
وطول السنة به تبعا لبعده عن النجم (الشمس) في
مركز هذا النظام الشمسي وهذه الكواكب تنهار ايضا
عند إنهيار ذلك النجم.
كيف خلق اإلنسان؟
لقد كتبت في السابق أيضا عن نظرية التطور والتي
سارت اليوم حقيقة مثبتة باألدلة وعليه ال تقبل اجلدل
في كل األوساط العلمية املعتبرة ،وكما ذكرنا فان
إنكارها وجتاهل تطبيقاتها سيؤدي الى كوارث بشرية
وذكرنا تلك التطبيقات في املقال السابق كتابته.
واملهم اليوم أن نؤكد على أن نظرية التطور ال تتعارض مع
وجود اخلالق بل كانت هي طريقته في تطوير مخلوقاته
والوصول بها الي خلق مخلوق عاقل هو االنسان والذي
بدأ منذ خلقه رحلة البحث عن خالقه ليتواصل معه.
وفكرة نظرية التطور ببساطة شديدة تتلخص في أنه
وبسبب الطفرات اجلينية يقوم السلف بإنتاج عدد من
اخللف اخملتلفني عن بعضهم جينيا بصورة بسيطة وهذا
اإلختالف يتراكم مع كل جيل ،ثم تقوم البيئة الطبيعية

باختيار األصلح واملتوافق لهذه البيئة وقد أدي ذلك إلي
شيئني :أبسطها هو إنتاج أنواع مختلفة ولكنها
تنتمي جميعها لنفس الفصيلة مثل إنتماء القطط
لفصيلة النمور ،واألهم وهو األعقد أنه مع تراكمات
الطفرات اجلينية عبر ماليني السنوات ،فان ذلك يؤدي إلي
إنتاج فصائل جديدة من احليوانات ال تتفق مع الفصيلة
التي تطورت عنها إال في السمات الرئيسية وهو ما
إنتهي بظهور الثدييات وعلي قمتها اإلنسان .وهذا ال
ينفي خلق كل اخمللوقات ومنها اإلنسان من تراب األرض
أي من العناصر املوجودة في األرض.
األدلة القاطعة على صحة نظرية التطور :
أوال :وجود احلفريات التي تؤكد وتبني التدرج املنظم
املسلسل للكائنات طبقا للحقبة الزمنية؛ وهذه
احلفريات محفوظة عبر ماليني السنوات في متحف
التاريخ الطبيعي للطبقات املتتابعة واملتراكمة

ا.د .ناجي اسكندر
في مقدراته الذهنية فالثدييات هي األفضل مقارنة
بالزواحف والطيور واألخيرة أفضل من األسماك .وفي
الثدييات فالقردة الذكية (  ) Apes not monkeysهي
األكثر في مقدراتها الذهنية عن بقية الثدييات .ثم في
النهاية خُ لق اإلنسان وهو األفضل (األكرم) الذي كرمه
اخلالق عن ما سبقه من اخمللوقات بعقله.
وال يهم أن حدث ذلك في حلظة أو عبر مليارات السنني
؛ فالزمن في ُعرف اخلالق يختلف متاما عن الزمن في
أعرافنا ،ولكن املهم مالحظة أن ترتيب خطوات اخللق
كان يرتب أساسا لتطوير املقدرات الذهنية لتنتهي
بخلق اإلنسان املتميز بقواه الذهنية وليست البدنية
وهذا يؤكد أن وراء اخللق قوة عليمة ومبدعة وحكيمة
وهو ما يؤكد علي وجود خالق عليم وبديع وحكيم رتب
وطور من مخلوقاته ليخلق إنسانا أكرمه بحكمة
يسود بها علي سائر اخمللوقات ،واألهم من ذلك ليدرك عن
طريقها وجود خالقه ال أن يسيء إستخدامها فيتحول
بها إلي اإلحلاد .فا أيها امللحدون املتعقلون هل قادتكم
حكمتكم إلي أنكم نتاج لقوة عشوائية غير حكيمة ؟
أفال تدركون إن فاقد الشيء ال يعطيه .فكيف وهبتكم
قوة غير حكيمة احلكمة لتفكروا من يكون وراء اخللق؟
!!!
تنويه واجب :هذه املقاالت تثبت باألدلة العلمية فقط
وجود اخلالق وال تستند إلى أي معتقدات أو أسانيد دينية
ال يؤمن امللحدون بها أصال .وهي ال تناقش وال تدعو إلى
معتقد بعينه.

 24زوجا في القردة الذكية ،فقد مت التأكد من أن ذلك
اإلختالف حدث بسبب إلتصاق زوجني من الكروموسمات
ليشكال سويا الكروموسوم رقم  2في اإلنسان.
وفي اخلالصة  :فان اجلدل احلادث وعن غير علم أو دليل
بغرض التشكيك في الدالئل العلمية لطريقة اخللق
ومنها نظرية التطور ظنا بأن تلك الدالئل تتعارض
مع وجود اخلالق .فهذا خطأ شديد .فالفهم واملنطق
يقتضي أوال :أن لكل خليقة خالق وبغض النظر عن
طريقة خلقها.
وثانيا :وعلي العكس فنظرية التطور مبا حتتويه عن
األصل املشترك الواحد فهي تشير إلي وحدانية اخلالق
والذي يؤكده أيضا وحدانية التصميم.
ثالثا :أن العلم يُبني لنا روعة املنهج اإللهي القادر
واملقدر واملرتب واملتدرج في تسلسل اخلليقة ،وينفي
عنه غموض األداء السحري الفجائي .فقد بدأ بتكوين
النظام الشمسي ثم اخلالئق احلية وبطريقة الطفرات
للقشرة األرضية.
ثانيا :إن إحتاد معظم الكائنات في السمات الرئيسية اجلينية وعن طريق البيئة يتم إختيار األصلح ومن
يؤكد األصل املشترك لكل الكائنات ووحدانية التصميم املذهل واملثير لإلنتباه أن األصلح كان دائما هو األفضل
تعلن ايضا عن وحدانية خالقها .وأولها خصائص احلياة
ومنها علي سبيل املثال طريقة التكاثر عن طريق جتميع
زوجني من الكروموسمات وهو ما أتاح الطفرات اجلينية
وذلك بتلقيح احليوان املنوي للبويضة التي إما تبقي
بقلم :رامز أرمانيوس
بداخل الرحم إلي أن يكتمل تكوين اجلنني ليولد كما في
الثدييات ،أو تخرج البيضة ليتم إكتمال تكوين اجلنني
ماجستير في الدراسات الالهوتية  -جامعة الڤال – كندا
باخلارج؛ كما في بقية الكائنات كاألسماك والزواحف
والطيور .ومثال أخر وهو طريقة احلركة التي تتم
حتدثنا في املقال السابق ،واوضحنا الفرق الكبير بني الالنهائي ال ميكن جتاوزه.
بواسطة العضالت التي تتفق في تركيبها البروتيني
في كل اخمللوقات .وأيضا تطابق التركيب التشريحي في عبارة «في البدء» اخلاصة بسفر التكوين (تك ،)١:١مبعني الذي ليس له بداية
معظم الكائنات من حيث وجود عينتني وأذنني وأنف وفم وعبارة «في البدء» اخلاصه بإجنيل يوحنا (يو  .)١:١والذي ليس له نهاية ال
واحد وذيل أو بقاياه وأربعة أطراف قد تأخذ إثنني منها وإتضح لنا إن ما يقصده القديس يوحنا بهذه ميكن جتاوزه .ومبا أن اللحظات التي سبقت اليوم قد
شكل جناحني كما في الطيور أو أيدي كما في القردة العبارة ،هو اإلشارة إلى أزلية شخص املسيح .وإن مت جتاوزها .إذ قد وصلنا الى يومنا هذا ،فهذا يعني
والقردة املتطورة (الشمبانزي والغوريال وإنسان الغابة) كنا نتحدث في هذا السياق ،فالسؤال الذي يطرح أنه كان البد من وجود عدد محدد (محدود) من
واإلنسان وميكن مالحظة التتابع املتدرج واملتراكم نفسه اآلن ،هل الكون ايضا ازليا؟ ام هذا مجرد اللحظات قبل اليوم .اي ،كان للوقت بداية .ولكن ،إن
لهذه التغيرات في تركيب األعضاء اخملتلفة وتسلسلها إدعاء!
كان للكون املبني على بعدي املكان والزمان بداية،
وحسب احلقبة الزمنية في حفريات تلك اخمللوقات .
لإلجابه على هذا السؤال ،وبحسب إمياننا املسيحي ،فالبد أن يكون هناك علة ما تسببت بوجوده ،وهذه
اجلهاز
ثالثا :احللقات املوصولة عبر تطور اخمللوقات ذات
وكما اوضحنا في املقال السابق ،أن للكون بداية .العله تدعى “اهلل” .إذا الكون له بداية واهلل موجود.
العصبي األكثر تعقيدا وذلك من األسماك للزواحف
فالكون ليس ازليا .ولكني لن استعني بالكتاب إنني اعتمدت فقط على العلم والفلسفة في اثبات
للديناصورات وضمنها الطيور ووصوال للثدييات وعلي
قمتها اإلنسان -وذلك عكس ما يشاع من وجود حلقات املقدس هذه املرة ،بل سأستعني بالعلم والفلسفة عدم ازلية الكون .إن الكتاب املقدس ال يتعارض مع
مفقودة  -فمثال توجد حفريات حليوانات برمائية إنتقالية إلثبات عدم ازلية الكون .لذلك إسمح لي عزيزي العلم ابدا .كما أن املسيحية ليست ضد العلم بل
في مقدرتها أن تعوم في املاء وأن متشي علي االرض ،ثم القاريء بتقدمي حجتني كبرهان لعدم ازلية الكون هي تستخدمه .إن العلم وزنة قد اعطاها اهلل لنا
حفريات حليوانات إنتقالية بني الزواحف والطيور ،ثم وأن له بداية.
لكي ندرك بها ذواتنا ونتعامل مع كل ما يحيط بنا.
وهو املذهل حفريات جلماجم ال ميكن متيز إنتمائها هل اوال :وفقا للقانون الثاني للديناميكا احلرارية ،فإن من املستحيل أن يقوم صراع او منافسة بني العلم
هي جماجم النسان الغابة والغوريال أو جماجم بشرية الكون ينفد من الطاقة الصاحلة لالستعمال.
واإلميان ،فالواحد يندمج في األخر ولكل منهما
وهي متثل حلقة الوصل ما بينهما فهذه اجلماجم من ( The actual amount of energy remainsحيزه اخلاص ،وإن كان في بعض االوقات يصمت
حيث السعة وعليه حجم املخ أكبر من أن تنتمي للقردة  constant; only the usable amount isالعلم عن الكالم ،فحينئذ يتكلم االميان ،فقبل ان
الذكية ،ولكنها في نفس الوقت أصغر من أن تعتبر ).decreasing
يصمت العلم يجب أن يحاول الكالم.
جماجم بشرية ،والذي يؤكد علي إنها متثل تلك احللقة لكن إن كان الكون ينقص ،فهذا يعني أنه ال ميكنه فلنطلق سراح العلم من سجون الغيبيات ومن
إنها تنتمي في زمانها للفترة التي تسبق بالضبط بداية
أن يكون أزليا .وإال لكان قد فرغ من الطاقة كليا غياهب العقائد املوروثة التي تتخيل أن العلم
ظهور حفريات اإلنسان البشري والذي قدر بداية ظهوره
وتبعا حلفريات العظام البشرية إلي ما قبل  300الف حتى اآلن .ففي حني ال ميكن أن تنفذ كمية ال يتعارض مع بساطة اإلميان .لقد استخدم الكتاب
سنة إلي  2مليون سنة ،وحتي هذا اإلنسان البشري قد متناهية من الطاقة ،يبقى أن نفاد كمية محدودة املقدس العلم حني قال املرمن“ :السموات حتدث مبجد
تطور بشكل شديد وكما يتضح في إختالف حفرياته من الطاقة ،ال يحتاج إلى أبدية .لذلك ،البد أن يكون اهلل و الفلك يخبر بعمل يديه” (مز  .)١ :١٩اننا امام
له بداية .لتوضيح هذا األمر ،اليك هذا املثال ،في وصية بل مسؤلية اإلجابة عن أي سؤال نتعرض له
منذ ظهوره وحتي وصل إلي ما هو عليه االن.
رابعا :واألكثر أهمية هو إكتشاف اخلريطة اجلينية كل سيارة كمية محدودة من الطاقة (البنزين)١( .بط  .) ١٥ : ٣نحن ال ننكر عمل الروح فينا وفيضه
لكل الكائنات وعن طريقها أمكن مقارنة اجلينات في من هنا ضرورة إعادة تزويدها بالوقود من فترة إلى علينا ولكن فلنحذر اننا امام وزنة تسمي العلم،
الكائنات اخملتلفة وعبر األزمنة املتتالية؛ والتي أظهرت أخرى .لو كان لدينا خزان وقود غير محدود ،ال نعود وسيسألنا اهلل عنها في اليوم األخير .وإن لم نتاجر
كيف تطورت اجلينات بني الكائنات وبصورة مرتبة نضطر لتعبئة اخلزان ،ولكن حقيقة وجوب إعادة بها بل ونربح ايضا ،حينئذ سنجر أذيال اخليبة،
ومنظمة جدا خلالق مبدع في نظامه .وانتهت بظهور تعبئة اخلزان بالوقود ،تثبت أنه قد مت أصال تعبئة وسنعلن فشلنا اننا لم نتمكن حتى من مجاوبة
اإلنسان البشري وسبقته ظهور القردة الذكية  -وتشمل
هذا اخلزان .إذا لم تتم التعبئة ذاتيا بل هناك من قام طفال.
الشمبانزي والغوريال وإنسان الغابة  -والتي يتوافق
ذكائها مع طفل عمره عامني ونصف العام  -وتتطابق بهذه العملية اصال (اهلل).
املراجع:
القردة الذكية مع اإلنسان في اخلريطة اجلينية بنسبة ثانيا :تقول الفلسفة ،أنه ال ميكن أن يكون هناك الكتاب املقدس
 .% 97.5وحتى اإلختالف في عدد أزواج الكروموسمات عدد ال متناهي من اللحظات قبل يومنا هذا .ألن من صنع اهلل -د.رافي زكاريوس
والتي تبلغ  23زوجا في االنسان البشري بينما تبلغ

فلنطلق سراح العلم!!
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الراعي والرعية

مناء الكنيسة هو من أسرار الروح القدس :إمتالء ...وفيض ...وإمتداد

 يقول الرب يسوع املسيح« :فَادْخُلْ إِلَى مِخْدَعِكَ وَأَغْلِقْ بَابَكَ ،وَصَل ِّاءَ .فأَب ُ َ
إلَى أَب ِ َ
اء ي ُ َجاز ِ َ
يك َعالَن ِ َي ًة» (
يك الَّ ِذي ِفي الخْ َ َف ِ
وك الَّ ِذي يَرَى ِفي الخْ َ َف ِ
ِ
متي  .)٦:٦وتكلم الوحي املقدس علي لسان بطرس في رسالته األولي
 ٣:٤فأحسسته تعقيبا ً علي كالم رب اجملد (املذكور أعاله) .فقد قال
ظو َن بِخَ ْو ٍف ورهبة
بطرس :أن الْ َب ْع ُ
ط ُ
يعو َن الْ َكلِ َم َة يُالَ ِح ِ
ض الذين ال َ ي ُ ِ
سادِ من أبناء الكنيسة،
إِن َ
ْسا َن الْ َقلْ ِب الخْ َ ِف َّي ِفي اإلنسان الْ َع ِدمي الْ َف َ
كيف هو ظاه ٌر مثل زِي َن َة ال ُّروح الْ َودِيع الْهَ ادِ ِئ في سيرتهم َّ
الطا ِهرَةَ.
ِ
ِ
هلل َك ِثي ُر ال َّث َم ِن ،لذلك فإن هؤالء (الغير مؤمنني)
وكيف أنه ُق َّدا َم ا ِ
ون َكلِ َم ٍة.
يُرْب َ ُحو َن ب ِ ُد ِ
 وبعد صعود الرب يسوع املسيح إلى السماء ،بدا وكأن التالميذصاروا بال قائ ٍد .فإذا ببشارة اإلجنيل متتد إلي أقاصي األرض ،ألن الروح
القدس مألهم ،وألنهم إت َّبعوا إرشاد الرب  -الزارع القدير  -الذي «خرج
ليزرع» ملكوت اهلل في قلوب سامعيهَ « :ف َكلَّ َم ُه ْم َك ِثيرًا بِأ َ ْم َثال َقائِالً:
« ُه َوذَا الزَّار ِ ُع َق ْد خَ رَ َج لِ َيزْرَعَ» (متي  .)٣١:٣فالرب يعرف كيف ،وما هي
الطريقة التي ينبغي أن يُل ِقي بها بذار امللكوت في القلوب حتى ينمو
ملكوت اهلل وميتد.
 إن بذار الزارع هي كلمة اهلل أو اهلل الكلمة ذاته ،يتلقاها ويطلبهاخدام الكنيسة ورعاتها  -أساسا ً  -من أجل أنفسهم أوالً ،فتتماهي
(أو مبعني آخر تتَّحد) في قلوبهم مثل اخلمير في العجنيَ « :قا َل لَ ُه ْم
َم َثالً آخَ رَ «:ي ُ ْ
ات خَ ِميرَ ًة أَخَ َذت ْهَ ا ا ْمرَأ َ ٌة وَخَ َّبأَت ْهَ ا ِفي
ش ِب ُه َملَ ُك ُ
وت َّ
الس َماوَ ِ
َ
ال دَ ِقيق َحتَّى اخْ َت َمرَ الجْ َ ِمي ُع»» (متي .)٣١:٣٣
ثَالَث َ ِة أ ْك َي ِ
فاإلمتالء من الرب في اخملدع خلف األبواب املغلقة كان هو طريق
الفيض في الكنيسة األولى .لذلك ميتد ذلك اإلمتالء والفيض كأنهار
حياة أبدية تروي عطش العالم إلى إعالن اإلله احلقيقي لشخصه
املبارك .هذا و ْعد املسيح الذي وَ َع َد به الكنيسة ،مستنكرا ً إال أن
ال ،ب َ ْل َعلَى
اجا وَي َ َ
سرَ ً
يكون وع ُده ،فقال «وَال َ يُو ِق ُدو َن ِ
ض ُعون َ ُه تحَ ْ َت المْ ِ ْك َي ِ
َ
يع الَّ ِذي َن ِفي الْ َب ْي ِت» (متي .)٥:٥١
المْ َنَار َ ِة َف ُي ِ
ضي ُء لجِ ِم ِ
نري في هذه اآلية كيف يؤكد الرب حقيقة ما يقول ويستنكر أن ال
يتحقق ما وَ َع َد به الكنيسة من إمتالء ثم فيض ثم إمتداد مللكوت
اهلل في الكنيسة متي كان أحباؤه وخدامه يترَّجون الروح القدس
الناري أن يتوهج في قلوبهم ويق ِّدمونها وقيدا ً للحب اإللهي خلف
األبواب املغلقة .إن مثل هؤالء  ،حتما ً سيضيئ الرب بنوره فيهم أنحاء
ض ْئ ن ُورُ ُك ْم
املسكونة .ولكن العجيب أن الرب قال إنه نورهم « َفلْ ُي ِ

َ
س َن َة ،وَيمُ َ ِّج ُدوا أَب َ ُ
اك ُم الَّ ِذي
َّاس ،لِ َك ْي يَرَوْا أ َ ْع َمالَ ُك ُم الحْ َ َ
هك َذا ُق َّدا َم الن ِ
ات»( مت.)٥:
و
ا
م
الس
ي
ِف
َّ َ َ ِ
 ولكن البعض في كنيس ٍة هذا إلهها وهذا تراثها يضع نور املسيحإنسان ،فإنهم
فيهم حتت املكيال بل وأحيانا ً إذا رأوا نور املسيح في
ٍ
ْ
َ
ض ْئ
يستكثرون عليه النور معاندين قول الرب إنه نور خادمه «فل ُي ِ
ن ُورُ ُك ْم» .بينما خادمه يقول هذا نورك يارب «بنورك يارب نعاين النور»
(صالة السواعي باألجبية القبطية) … فعجبي على من يحجب نور
اهلل فيه أو في غيره حتي ينطفئ بحجة التواضع الكاذب بينما الرب
نفسه يقول :إنه نورك ..هو فيك لتفرَح ذاتك بالرب ..وتفتخر في الرب..
وتتقوي من ضعف ..وتغلب بنوره فيك ظلمة الشرور احمليطة ..ألم
يقل الرب إن الدقيق يصير عجينا ً مختمرا ً (خميرة) ؟… ألم يدعون
أسمه عمانوئيل  ..اهلل معنا ؟ « ُه َوذَا الْ َع ْذرَا ُء تحَ ْ َب ُل وَتَلِ ُد ابْنًا ،وَي َ ْد ُعو َن
يل» الَّذي ت َ ْفسيره :ا َ ُ
اس َم ُه ِع َّمان ُوئ ِ َ
هلل َم َعنَا (متي  .)١:٣٢فإن لم نرجع
ِ ُُ
ْ
ِ
إلى منهج الروحانية األرثوذكسية فنلهج بنوره وناره في مخدعنا
ومجالسنا ويصير ٌ
كل منا مسيحا ً في العالم  -كما قال اآلباء
القديسني  -فالنتيجة هي خدام وقادة ورعاة يحجبون شهادتهم
للرب ويطفئون زينة الروح الوديع الهادئ فيهم وفي النابهني القابعني
حتت مواجيرهم؟!
 إن التعويض والبديل عند هؤالء يكون مبمارسات ِمن خارج القلب،التي هي أيضا ً إجنازات ومنجزات في الكنيسة ،ولكنها ليست عن
سادِ»
إمتالء وفيض ِمن «إِن َ
ْسا َن الْ َقلْ ِب الخْ َ ِف َّي ِفي اإلنسان الْ َع ِدمي الْ َف َ
(بطرس األولى  . )٣:٤هذا هو أسلوب مدرسة العصر احلديث في
الروحانية سابقة التجهيز ،وليس منهج الروحانية األرثوذكسية
التي نشأنا فيها وإرتوينا منها بتسليم من آباء الكنيسة القديسني.
فالكنيسة ال تقيم موائد الرحمن ،ولكن الرب يسوع «العريس»
سر  ،هو سر
السمائي هو الذي ي ُ ِّعد ويقيم ويق ِّدم مأدبة عشائه في ٍ
الكنيسة .بينما هي تخدمه .فهو الذي ي ُ ِّعد مائدته ويقدم مسمناته
ويدعو من يدعو قارعا ً الباب ف َيدخل ويتعشي مع َمن يفتح له.
وعندما سمع أحد املتكئني عن طبيعة ملكوت اهلل في سر الكنيسة
من فم الرب يسوع ،وقارنه مبا كان يراه من إجنازات مجمع معلميه
املعاصرين ،توهجت روحه فيه ،ونقل إلينا الوحي املقدس احلوار هكذا
ني َقا َل لَ ُهُ :
«طوبَى لمِ َ ْن يَأ ْ ُك ُل خُ ْبزًا ِفي
اح ٌد ِم َن المْ ُت َِّك ِئ َ
« َفلَ َّما َ
س ِم َع ذلِ َك وَ ِ
َ
َ
َ
َ
ظي ًما وَدَ َعا َك ِثيرِي َن،
ع
ء
ا
ش
ع
ع
ن
ص
ن
ا
ْس
ن
«إ
:
ه
ل
ل
َا
ق
ف
».
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ا
َ
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َ
ِ َ
ً ِ
وت ِ
َملَ ُك ِ

عيد الصليب اجمليد
وأيضا الكنيسة اإلثيوبية بعيد الصليب اجمليد في السابع
حتتفل الكنيسة القبطية
ً
عشر من توت وفي العاشر من برمهات من كل عام ..كما حتتفل به الكنيسة الغربية
في الثالث من مايو..
لقد ظل الصليب مطمورا بفعل اليهود حتت تل من القمامة وذكر املؤرخون أن اإلمبراطور
هوريان الروماني ( 1038-117م ).أقام على هذا التل في عام  135م .هيكلاً للزهرة احلامية
ملدينة روما ..وفي عام  326م .أي عام  42ش .مت الكشف على الصليب املقدس مبعرفة
امللكة هيالنة أم اإلمبراطور قسطنطني الكبير ..التي شجعها ابنها على ذلك فأرسل
معها حوالي  3آالف جندي ،وفي أورشليم اجتمعت بالقديس مكاريوس أسقف
أورشليم وأبدت له رغبتها في ذلك ،وبعد جهد كبير أرشدها إليه أحد اليهود الذي
كان طاعنا في السن ..فعثرت على  3صلبان واللوحة التذكارية املكتوب عليها يسوع
الناصري ملك اليهود واستطاعت أن متيز صليب املسيح بعد أن وضعت األول والثاني
على ميت فلم يقم ،وأخيرا وضعت الثالث فقام لوقته .فأخذت الصليب املقدس ولفته
في حرير كثير الثمن ووضعته في خزانة من الفضة في أورشليم بترتيل وتسابيح
كثيرة ،وأقامت كنيسة القيامة على مغارة الصليب وأودعته فيها ،وال تزال مغارة
الصليب قائمة بكنيسة الصليب ،وأرسلت للبابا أثناسيوس بطريرك اإلسكندرية
فجاء ،ودشن الكنيسة بأورشليم في احتفال عظيم عام  328م .تقري ًبا.
استعمال الصليب:
في بدء جميع أعمالنا وفي جميع ما يحدث لنا به ،نبدأ ونحتم جميع صلواتنا ،به
نبطل جميع تعاليم الشيطان كالسحر وغيره ،كما نرشم الصليب أثناء عمل
أيضا في املطانيات
املطانيات  metanoiaاجلماعية بالكنيسة (كما في أسبوع اآلالم) ً
اخلاصة الفردية وباإلجمال في جميع صلوات الكنيسة وطقوسها ..ال يتبارك شيء
األيقونات والزيت ومالبس الكهنوت وأغطية املذبح وال يتقدس امليرون ..وال يتم شيء
مأمور الكنيسة حتى التحول إلى جسد الرب ودمه إال برسم الصليب مقترنا بالصالة
والطلبة.
الصليب سر املصاحلة بني اهلل والناس :جاء الرب باجلسد ل ُيزيل آثار عداوة مزدوجة :عداوة
بني اإلنسان واهلل قد بدأت بعصيان آدم على اهلل ،كما ورد في سفر التكوين ،وعداوة
بني اإلنسان وأخيه اإلنسان ،قد بدأت حينما قام قايني على أخيه هابيل وقتله ،وظلَّت
هذه العداوة املزدوجة تطغى على البشرية َع ْبرَ األجيال ،وتُثقِّل على ضمير اإلنسان في
جميع أنواع نشاطه حتى في صميم عبادته أمام اهلل ،فنرى هيكل أورشليم يحمل
آثارها في صميم نظامه املعماري:
+وجعل سليمان حجابا ً يفصل قدس األقداس مسكن اهلل عن أروقة الشعب ،ألن
اخلطية كانت ال تزال تفصل اإلنسان عن اهلل .وجعل حاجزا ً يفصل بني أروقة اليهود
ورواق األُمم ،رمزا ً للعداوة التي كانت حتجز اإلنسان عن اإلنسان! وظل هيكل أورشليم
العظيم الذي بناه سليمان بن داود قائما ً من جيل إلى جيل ،ينتظر َمن يشقُّ حجاب
اخلطية ل ُيصالح اإلنسان مع اهلل ،و َمن يهدم احلاجز املتوسط بني اليهود واألُمم ليرفع
العداوة بني اإلنسان وأخيه اإلنسان.
+واستمر هذا الوضع إلى أن جاء الرب ورُ ِف َع على الصليب ل ُيصالح اإلنسان مع اهلل،
ول ُيصالح اإلنسان مع أخيه اإلنسان .فمجرد منظر الصليب يُع ِّبر تعبيرا ً بليغا ً عن سرِّ
املصاحلة املزدوجة التي مت َّت بواسطته .فالفرعان األفقيان يُشيران إلى مصاحلة كل
إنسان مع أخيه اإلنسان؛ والفرعان الرأسيان يُشيران إلى مصاحلة اإلنسان مع اهلل.
+لقد جاء الرب ووقف عند احلجاب الفاصل بني البشرية واهلل« :آثامكم صارت فاصلة
بينكم وبني إلهكم» (إش  ،)2 :59وعند السياج املتوسط بني اليهود واألُمم (أف ،)14 :2

بقلم  :د .رءوف إدوارد

سا َع ِة الْ َع َ
اء لِ َيقُو َل لِلْ َم ْد ُع ِّوي َن :ت َ َعالَ ْوا أل َ َّن ُك َّل
س َل َع ْب َد ُه ِفي َ
وَأَر ْ َ
ش ِ
َ
ش ْي ٍء َق ْد أ ُ ِع َّد ( “.لو  . )٤١لذلك فإن منو الكنيسة ليس عمل بشر بل
َ
َ
ُ
ص ِم َك
ا
ي
اض
ر
م
ن
«ك
الرب
رضاة
مل
السريعة
إستجابتنا
نتيجة
هو
ْ ُ َ ِ ً لخِ ْ
سرِي ًعا َما دُ ْم َت َم َع ُه ِفي َّ
يق» (مت .)٥:٥٢
َ
الطرِ ِ
 لقد رأيت في غربتي على األرض كيف يق ِّدمون القداسة في وجباتسريعة سابقة التجهيز .وكيف ت َغلغل روح العصر والتسابق في
تلك املنجزات واإلجنازات ،بعكس ما إستقر في تاريخ الكنيسة من أن
احللول واإلمتالء في القلب ضرورة يعقبها فيض وإمتداد ومنو لكنيسة
اهلل .
لقد سمعت في بكور حياتي عظة قيلت في جناز أستاذ لنا مبدارس
األحد كان خادما ً للرب باحلقيقة  ،ولم يكن مشهورا ً ولكنه حتما ً
كان معروفا ً عند الرب .فقد أعطاه الرب عمل «زارع امللكوت» من
خالل خدمة األركت واحلفر علي اخلشب .فتفاجئنا باملتنيح قداسة
األنبا شنودة الثالث ينزل ويحضر صالة اجلناز ،ولن أنسي ما قاله:
أن الكنيسة تقضي سنينا ً طوال من تعب وأمانة الرعاية لتفوز
بخادم واح ٍد حقيقي فيها .وهذا حق .ولكن طغت عليه
في النهاية
ٍ
أولويات أُخَ ر فأخذ يتناقص حتي صار عزيزا ً وعزيرا ً مبرور األيام.
إن منهج الروحانية اإلرثوذكسية في تدبير أمور الكنيسة ثبت على
مدى الدهر ،ألنه التطبيق األمني لتعاليم املسيح كما سبق وعرضنا
في مثل الزارع واخلميرة وغيرهما.
 إننا نرى العالم اليوم كيف أوقف إستخدام طراز طائرات حديثسقطت منه طائرتان أخيرا ً إلى حني كشف الداء ومعاجلة األسباب.
وحسنا ً فعل قداسة البابا تواضروس الثاني أنه أوقف رسامات
الرهبنة مؤقتا ً حلني التأكد من سالمة تطبيقها ملنهج الروحانية
األرثوذكسية القائم علي تعليم املسيح وضرورة العمق فاإلمتالء :
ْ َ
ص ِّل إلَى أَب ِ َ
َ
َ
َ َْ
اء».
يك الَّ ِذي ِفي الخْ َ َف ِ
«فادْخُ ل إِلى ِمخْ َد ِعك وَأغلِقْ بَابَك ،وَ َ ِ
اجا».
ر
س
ن
و
د
ق
و
«
الرب:
قول
تطبيق
كيفية
يشرح
الذي
التعليم
وهو
ُ ِ ُ َ ِ َ ً
فيض وأمتداد للكنيسة كقول
ومبجرد ت َ َو ّقد السراج حتما ً يعقبه
ٌ
الرب ،سواء كان هذا في الرهبنة أو غيرها .فإن الرب يري قلب الكنيسة
متقدا ً بحبه في اخلفاء ويجازيها عالنية بأن يجعل مؤمنيها نورا ً علي
منارة العالم .فينتشر اإلميان وتب َّيض حقول العالم للحصاد ثالثني
وستني ومائة  .ويكون فرح في السماء وسالم ومسرة للناس على
األرض .والسبح هلل.

للشماس ذياكون :جمال تكال اسعد -مونتريال

وتخضب جسده بالدم ثمنا ً لنقض
واشتعلت في جسده نيران هذه العداوة املزدوجة،
َّ
العداوة .وهكذا صار صليب الرب قوة ُمصاحلة تبتلع كل عداوة وتُالشيها.
+لقد وقف الرب في الوسط مرفوضا ً من اليهود ومن األُمم كليهما .فاألُمم مم َّثلني في
بيالطس قد صلبوه بحجة أنه ملك اليهود؛ وأما اليهود فقد تبرَّأوا منه صارخني« :ليس
لنا ملك إال َّ قيصر» (يو  .)15 :19وهكذا وقف الرب في الوسط مرفوضا ً من الطرفني،
حتى يدفع بحياته ثمن املصاحلة بينهما .وهكذا أيضا ً ُعلِّق بني األرض والسماء كأ َّن
أرض وال في سماء .فاألرض رفضته« :مرفوضا ً من الناس» (1بط :2
ليس له مكان ال على ٍ
 ،)4والسماء تخلَّت عنه« :إلهي إلهي ،ملاذا تركتني؟»
وهكذا باحتمال هذا الرفض املزدوج استنفد الرب في نفسه نيران العداوة املزدوجة
التي كانت مشتعلة بني اهلل واإلنسان ،وبني اإلنسان وأخيه اإلنسان ،وصار بصليبه
سببا ً للمصاحلة الكلِّية.
وفي كتاب“ :الصليب املقدس” لألب متى املسكني ،جند شرحا ً وافيا ً لهذه املصاحلة
املزدوجة التي مت َّت على الصليب:
ما هي قوة الصليب؟ُ :مصاحلة .فاملسيح على الصليب صالَح اخلطاة باهلل على أساس
أنه مات ِع َوضا ً عنهم كوسيط بينهم وبني اهلل ...كما أن املسيح على الصليب صالَح
اإلنسان باهلل ،ألنه قتل العداوة نفسها بالصليب عندما جعل نفسه وسيطا ً بني كل
عدوَّين متخاصمَينْ في الوجود ،يدفع عن ك ٍّل منهما ديونه وتع ِّدياته وإساءاته« :يُصالح
االثنني في جس ٍد واحد مع اهلل بالصليب قاتالً العداوة به» (أف )16 :2
هذا هو ما ِّ
يؤكده يوحنا الرسول ،إذ يُقرِّر أن الرب قد مات على الصليب« :ليجمع أبناء
اهلل املتفرِّقني إلى واحد» (يو  ،)52 :11و«ليجذب إليه اجلميع» (يو  .)32 :12ويشترك معه
بولس الرسول في هذه النظرة إلى الصليب كسرٍّ للمصاحلة والوحدة قائالً« :ويُصالح
(الرب يسوع) االثنني في جس ٍد واحد مع اهلل بالصليب ،قاتالً العداوة به» (أف ،)16 :2
الصلح بدم صليبه»
و«عامالً ُّ
ولم ي َ ُك َّ
ف آباء الكنيسة ،من بعدهما ،عن أن يتأ َّملوا في الصليب ،ليجدوا فيه بؤرة
املصاحلة الشاملة وسر االجنماع الكلِّي .وهذا ما يقوله القديس أثناسيوس الرسولي:
إن كان موت الرب قد صار كفَّار ًة عن اجلميع ،ومبوته نقض حائط السياج املتوسط،
وصارت الدعوة جلميع األُمم؛ فكيف كان ممُ كنا ً أن يدعونا إليه لو لم يُصلَب؟ ألنه ال ميكن
أن ميوت إنسان وهو باسط ذراعيه إال َّ على الصليب .لهذا الق بالرب أن يحتمل هذا
املوت ويبسط يديه؛ حتى باليد الواحدة يجتذب الشعب القدمي ،وباألخرى يجتذب الذين
وحد االثنني في شخصه .فإ َّن هذا هو ما قاله بنفسهُ ،مشيرا ً إلى أية
هم من األُمم ،ويُ ِّ
ميتة كان مزمعا ً
إلي اجلميع»
أجذب
األرض،
عن
ارتفعت
إن
«وأنا
اجلميع:
بها
يفدي
أن
َّ
(يو )32 :12
فالقديس أثناسيوس يتأ َّمل في الصليب ،فيجد في اليدين املبسوطتني سرَّ املصاحلة
األُفقية” :حتى باليد الواحدة يجتذب الشعب القدمي ،وباألخرى يجتذب الذين هم من
وحد االثنني في شخصه“ .وباملثل أيضا ً يتأ َّمل في الصليب سرَّ املصاحلة الرأسية
األمم ،ويُ ِّ
التي مت َّت بني اهلل واإلنسان ،أو بني السماء واألرض ،فيقول:
الرب جاء ل ُيه ِّيئ لنا الطريق الصاعد إلى السماء« :باحلجاب أي جسده» (عب )20 :10
إن َّ
كما يقول (بولس) الرسول .وهذا كان يتحتَّم أن يكون باملوت .وبأي موت كان ممُ كنا ً أن
يتم هذا إال َّ باملوت الذي يتم في الهواء ،أعني الصليب؟ ألن َمن مات على الصليب هو
َّ
وحده الذي ميوت ُمعلَّقا ً في الهواء .لذا كان الئقا ً جدا ً أن ميوت املسيح بهذا النوع من
َّ ً
بنوع ما ،وسيطا ً بني
املوت ،أي أ َّن الرب قد مات ُمعلقا بني األرض والسماء ،ليصير بذلكٍ ،
األرض والسماء ،ويفتح لنا الطريق الصاعد إلى السماء.

أما القديس غريغوريوس النيصي ،فهو يرى في الصليب
بفروعه األربعة رمزا ً لالجنماع الكلِّي الذي حتقَّق في املسيح
بني السماء واألرض ،وبني كل إنسان وأخيه:
الصليب ينبثق من نقطة واحدة نحو أربع جهات ،ألن عليه
مت َّدد َمن جمع كل شيء في نفسه :كل ما هو فوق ،وما
هو حتت ،وما هو ممت ٌّد على جانبيه ...فكل اخلليقة تتطلَّع إليه وتلتصق وتتوافق معا ً
بالسفلَى وبنفسها .وهكذا ينطق بولس الرسول
بواسطته ...اخلليقة ال ُعليا تلتحم
ُّ
ُمعلِّما ً أهل أفسس أسرار املعرفة« :حتى تستطيعوا أن تُدركوا مع جميع الق ِّديسني ،ما
هو العرض والطول والعمق والعلو» (أف  ،)18 :3التي تمُ ِّثل في احلقيقة انبثاقات الصليب
ويتفق معه القديس إيرينيئوس في اعتبار الصليب سـ ّرا ً للمصاحلة الشاملة .وال غـرو
فـإ َّن كـل التعليم الالهوتي للقديس إيرينيئوس إمنا يـدور حـول سـرِّ ”االجنماع الكلِّي“
 anakefalaiosisالذي يتم في املسيح:
لقد قال واح ٌد من الذين سبقونا“ :إنه ملا بسط (الرب يسوع) يديه اإللهيتني ،قد جمع
الشع َبينْ معا ً إلى إل ٍه واحد” فقد كانت هناك (على الصليب) يدان بسبب وجود شع َبينْ
متفرِّ َقينْ حتى أقاصي األرض ،ولكن كانت رأس واحدة تتوسطهما بسبب وجود إله
واحد هو على الكل وبالكل وفي كلِّنا
أي أ َّن الصليب هو سر االجنماع الكلِّي في اهلل الواحد ،أي سر جمع االثنني إلى واحد.
فيرى القديس إيرينيئوس عدد ”االثنني“ في اليدين ،و”الواحد“ في الرأس اإللهي الواحد
الذي يجذبهما إلى الوحدة .وهكذا في الصليب يتم احتاد االثنني إلى واحد.
ويتفق معهما أيضا ً هيبوليتس ،فهو يرى في الصليب حتقيقا ً واقعيا ً لقول الرب« :كم
أردت أن أجمع أوالدك كما جتمع الدجاجة فراخها حتت جناحيها» (لو :)34 :13
مرة ُ
يسوع املسيح قد بسط يديه املق َّدستَينْ على خشبة الصليب ،وكأنه بذلك قد فرد
جناحيه عن ميينه وعن يساره ،داعيا ً إليه جميع املؤمنني و ُمظلِّالً عليهم ،كما ِّ
تغطي
الدجاجة فراخها
وأخيراً ،نريد أن نُن ِّبه ذهن القارئ إلى أن املصاحلة التي مت َّت على الصليب ،ليست موقوفة
على جماعة معينة دون غيرها ،فإ َّن يوحنا الرسول يُقرِّر بـوضوح أ َّن الرب قد مات« :ليس
خلطايانا فقط ،بل خلطايا كل العالم أيضاً»
وعلى ذلك ،يَصدق قول القديس بطرس الرسول الذي قاله لكرنيليوس« :باحلق أنا أج ُد أن
اهلل ال يَقبل الوجوه .بل في ِّ
كل أ ُ َّم ٍة ،الذي يَتَّقيه ويصنع البرَّ مقبو ٌل عنده»
وهكذا جند في الصليب طاقة روحية جارفة ،تدفعنا إلى محبة كل أخ لنا في البشرية،
سواء شاركنا في معتقدنا أو لم يُشاركنا.
وأما املأساة كل املأساة ،فهي أن يُست َغل الصليب ليكون شعارا ً للخصومة أو للتص ِّدي
بني اجلماعات ،كما حدث أحيانا ً في التاريخ (ولنذكر مثالً احلروب الصليبية) ،وكما ميكن
أن يحدث في كل جيل بسبب اجلهل الروحي .وإمنا هذا يكون مبثابة قلب معنى الصليب
رأسا ً على عقب ،وحتوير السر الذي وضعه اهلل للمصاحلة ،ليكون رمزا ً للعداء.
ال ميكن أن يكون استنكارٌ للصليب أكثر من هذا ،وليس شي ٌء يُحزِن الرب أكثر منه!
فالصليب الذي احتمله الرب لقتل العداوة« :ويُصالح االثنني في جس ٍد واحد مع اهلل
بالصليب ،قاتالً العداوة به» (أف  ،)16 :2كيف جنعله نحن شعارا ً للعداوة أو خلصوم ٍة
من أي نوع؟
إننا نطلب في عيد الصليب املقدس مصاحلة كاملة بني كل إنسان وخالقه ،وبني كل
إنسان وأخيه اإلنسان من أي دين وأي جنس وأي مع َت َق ٍد كان .فإن مثل هذه املصاحلة
تُفرِّح بال شك قلب املسيح.
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ال�صني تعرث على “�إك�سري احلياة” الأ�سطوري

عثر علماء آثار في الصني على ما يعرف
بإكسير احلياة ،وهو شراب أسطوري تشير
مصادر تاريخية إلى محاولة النبالء في أسرة
هان الغربية الوصول إليه للبقاء على قيد
احلياة .وأفادت وكالة شينخوا الرسمية أن
العلماء عثروا على وعاء برونزي في مقبرة أثرية،
مبقاطعة خنان وسط البالد ،يحتوي سائالً
مبكونات دواء اخللود األسطوري املشار إليها في
وثيقة تاريخية تابعة لسجالت أدب تایوست
( )tsoiaTالذي عکس ثراء احلضارة الصينية في
العصور القدمية .وأوضحت أن العلماء اعتقدوا في البداية أنه خمر ،إذ فاحت منه رائحة الكحول ،إال
أنهم اكتشفوا الحقا ً أنه يتكون من نترات البوتاسيوم واأللونیت ،وهي املواد املشار إليها في الوثيقة.
وأضافت أن الوعاء احتوى على 5ر 3لترا ً من السائل ،مشيرة أن االكتشاف هو األول من نوعه .وبحسب
شینخوا ،استخرج العلماء عددا ً كبيرا ً من األواني الفخارية املطلية باأللوان واألدوات البرونزية من
املقبرة ،التي تبلغ مساحتها  210أمتار مربعة .وتوفر املقبرة فرصة مهمة لدراسة حياة النبالء وطقوس
اجلنائز والعادات في عهد األسرة التي حكمت غربي الصني (وسط البالد حالياً) على مدار قرون قبل
امليالد.

رمي اجلبنة على وجوه الأطفال..
حتد جديد على الإنرتنت
انتشر مؤخرا ً مقاطع فيديوهات على مواقع التواصل االجتماعي،
تظهر حتديا ً جديدا ً اجتاح اإلنترنت في االيام القليلة املاضية ،حيث
تقوم فكرته على رمي قطع اجلبنة على وجوه األطفال والرضع.
وبدأت القصة عندما نشر شخص مقطع فيديو على تويتر وهو
يلقي شريحة جبنة على وجه شقيقه الصغير ،وبعدما حصد الفيديو أكثر من  8مليون مشاهدة،
انتشر التحدي على هاشتاج  .egnellahCeseehC#وحصدت مقاطع الفيديو مشاهدات ضخمة،
بالرغم من انقسام رواد مواقع التواصل االجتماعي بني مؤيد ومعارض بحسب موقع اخبارك نت.

عامل نظافة يعرث على ثروة يف �إحدى احلافالت
ويعيدها اىل ال�شركة
وصفت وسائل إعالم بريطانية عدة ،عامل تنظيف بصفات كثيرة ،من أهمها أنه «أمني بصور غير
عادية» ،بعدما عثر على مغلف يحتوي على  003ألف جنيه إسترليني أو ما يعادل  693ألف دوالر في
إحدى حافالت املواصالت في لندن ،واعادها الى الشركة وقالت صحيفة «ميرور» إنه كان بإمكان عامل
التنظيف أن يحتفظ باألموال ورمبا تساهم في تغيير شکل حياته مستقبالً ،ولن يضطر بعدها إلى
إزالة أي قمامة عن األرض أو ينحني لتنظيف أي شيء خارج منزله.

حالق �أمريكي ير�سم مبق�صه ً
�صورا مده�شة للنجوم
حالق وفنان أمریکي ،استخدم مقصه ليرسم لوحات
مذهلة ،صور فيها املشاهير من جنوم الفن والرياضة
كعدسة الكاميرا ،على رؤوس زبائنه ،إذ ذاع صيت هذا
احلالق األمریکی ،الذي ميلك مقصا ً سحريا ً من ذهب،
يشبه متاما ً ريشة الرسام ،مستعينا ً بشعر زبائنه؛
ليفجر موهبة صارخة ،جذبت له الكثير من الزبائن من
خارج بلده.
شعبية كبيرة قيل إن احلالق «روب نايك» ،الذي يعيش
في مدينة «سان أنطونيو» بوالية تكساس ،حالق بدرجة
رسام ،أو حالق فنان يحول مقصه السحري إلى ريشة
يفجر بها موهبة التصميم الدقيق والرسم الالفت،
الذي ينم عن موهبة كبيرة ،علما ً أن احتراف «روب نايك»
ملهنة احلالقة بدأ عام  ،6002أما مغامرة جتسيد صور املشاهير على رؤوس زبائنه ،انطلقت من قناعته
بأن األطفال يبحثون عن تصميمات مختلفة وجذابة على شعرهم ،فرسم في البداية الدوامات واألمناط
املتشابهة ،بعد ذلك بدأ هذا الشاب يلفت االنتباه ،وبدأت شعبيته تتسع مع انتشار تصميماته الالفتة،
وبدأ التساؤل عن احلالق الذي صنع هذه القصة ..قصة بـ  004دوالر.
بدأت رسومات احلالق تتطور أكثر فأكثر ،وشغفه بتقدمي أمور أجمل وقصات مدهشة يتزايد ،وبالتالي
تضاعف عدد زبائنه ،فشرع في جتسيد صور للمشاهير ،وكان أول فيديو طرحه لقصة شعر صورة
لتونی بارکر ،حظيت مبشاهدة واسعة ،وفي صباح اليوم التالي؛ كانت صورة هذه القصة على الصفحة
األولى ألحد املواقع الرياضية الشهيرة في العالم .وميلك «روب» متجر  ،lanigirO eht boRويعد قبلة
للرجال والنساء واألطفال من أمريكا ،والعديد من الدول اجملاورة مثل البرازيل واألرجنتني وكولومبيا،
حيث جسد هذا احلالق صورة لبوب مارلي على جانب رأس سيدة جاءت من كولومبيا ،مقابل مبلغ 004
دوالر ،ثم عادت إلى بلدها مسرورة بقصة نادرة.

�صورة مذهلة لر�ضيع بعد
والدته مي�سك مبالب�س الطبيب

عامل بال حدود

القت صورة رضيع في حلظة ميالده األولى وهو يحكم
قبضته مبالبس الطبيب الذي أخرجه من رحم أمه إلى
العالم ،إعجاب مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي،
وذلك بعدما قامت مستشفى «فوونغ شو) في فيتنام بنشر
الصورة التي التقطت مباشرة فور الوالدة ،وكان الرضيع
ما يزال عارياً ،وذلك بحسب صحيفة «ميرور» البريطانية.
ويظهر الطفل الرضيع وهو يبكي ولكنه ممسك بقبضة قوية ،بثياب طبيبه الذي كان على وشك
الرحيل ،عندما تشبث الطفل بقميصه ،وبدا الطبيب مرتبكا ً وهو يشاهد الطفل يبكي .وتفاعل ما
يقرب من ألف شخص مع الصورة عبر خدمة املشاركة على موقع التواصل االجتماعي «فيسبوك»،
وقال البعض إن الطفل كان يشكو للطبيب أنه ال يريد أن يولد ويخرج إلى العالم الواسع ،وقال البعض
مازحني إن الطفل جائع ويطلب الطعام .ولم يتم الكشف عن أي معلومات حول الرضيع ،ولكنه حصل
على لقب «الطفل القوي» من قبل مستخدمي منصات التواصل االجتماعي.

خامت ذكي ينقذ حياة
�صاحبه!
تقنية ذكية جديدة قدمتها شركة « ”bmiNالروسية ،من
خالل تصميم خامت ذكي ،يتيح لصاحبه طلب املساعدة،
في حال تعرضه خلطر ما ،أو حاجته ملساعدة طبية
طارئة ،إذ زود اخلامت اجلديد بأجهزة إرسال خاصة ليبقى متصالً دوما ً بالشبكات اخللوية ،كما أضاف إليه
مصمموه زرا ً يعمل عند الضغط عليه ،على إرسال إشارة إلى مراكز الشرطة واإلسعاف ،للحضور
واملساعدة ،باإلضافة لتزويده ببطارية تكفي أجهزته لتعمل أسبوعا ً كامالً ،وتطبيق خاص يعمل مع
منظومات  ،”SPGلتعقب مكانه عند فقدانه.

«�أ�سعد  5كيلومرتات على الأر�ض” يف ال�سعودية..
�أهال ب�سباق الألوان
تستعد الهيئة العامة للترفيه في السعودية إلطالق
برنامج «أسعد  5كيلومترات على األرض» الذي يعد األول
من نوعه باململكة ،وهو سلسلة سباقات جري تنظم في
 3مدن سعودية كبرى ابتدا ًء مبدينة اخلبر التي تستضيف
السباق السبت  32مارس ،وسيتم قريبا ً حتديد مواعيد
السباقني اآلخرين في كل من الرياض وجدة.
وسينثر احلدث الشهير باسم “أسعد  5كيلومترات على
األرض” ألوانه املفعمة باملرح في اململكة ضمن إطار “جولة
البطل العاملية” لهذا العام ،والتي يتوقع لها استقطاب
ّ
وحل “سباق األلوان” ضيفا ً على أكثر من  04دول ًة واستقطب أكثر
نحو  51ألف مشارك في كل مدينة.
من  7ماليني متسابق حول العالم ،وهو عبارة عن سباق دون توقيت وينغمس فيه آالف املتسابقني من
رؤوسهم حتى أقدامهم بألوان مختلفة على مضمار طوله  5كيلومترات ،قبل بلوغهم خط النهاية
للفوز مبيداليات محدودة اإلصدار .من جهتها قالت املتحدثة باسم “سباق األلوان” ،كريستني بيجلر،
إن السباق منذ انطالقته األولى عام  ،2102حتول إلى ظاهرة عاملية يسعدنا تنظيمها للمرة األولى في
اململكة العربية السعودية ،ال س ّيما أن األصداء اإليجابية الواسعة التي شهدناها في املنطقة تعكس
مدى شعبية “أسعد  5كيلومترات على األرض».

فندق مك�سيكي يخ�ص�ص جناحا للدمية “باربي”..
والليلة بـ 229دوالرا

بداية من مارس اجلاري وحتى ديسمبر  9102ميكن جلميع محبي الدمية باربي في
املكسيك اإلقامة في جناح حصري بفندق «هيلتون مكسيكو سيتي سانتا»،
الذي مت حتويله إلى مالذ لـ»باربي» باحلجم الطبيعي ،على شرف عيد ميالدها
الـ ،06الذي احتفلت به في  9مارس .واستغرق جتهيز الغرفة ذات الطابع اخلاص 02
أسبوعاً ،مع كابينة حمام سباحة باللون الوردي ،باإلضافة إلى حافلة أو maerD
 repmaCباحلجم الطبيعي ،ومجموعة من دمى باربي النادرة من العقود الستة
املاضية ،حسب شبكة “سي إن إن” األمريكية .ميكن لضيوف الفندق الدخول عبر
سجادة وردية خاصة بجانب مكتب االستقبال ،حيث يعرض نسخة ضخمة من
حذاء الدمية الشهير .وما بني التسكع بجانب املسبح أو تغيير املالبس يتوفر لنزالء الفندق االستمتاع
بتناول الطعام من خالل االختيار ما بني أصناف ذات لون وردي متوفرة في مطعم الفندق aredaM
لنزالء جناح باربي فقط ،مع أطباق مثل البيتزا على شكل قلب ،واملقبالت اخململية احلمراء واآليس كرمي
الفراولة لالختيار من بينها .وبدأت اإلقامة في غرفة الدمية باربي في “هيلتون مكسيكو سيتي سانتا
فيه” في  7مارس وتستمر حتى  12ديسمبر ،بأسعار تبدأ من  981دوالرا ً في الليلة خالل أيام األسبوع،
و 922دوالرا ً في عطالت نهاية األسبوع.
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The aim of our lenten journey
Father Anthony Messeh

“that I may know Him and the
power of His resurrection and
the fellowship of His sufferings,
being conformed to His death.”
(Philippians 3:10)
We are now officially in the midst
of the season of Lent … oh no…
wait a minute… I said that I
don’t believe that Lent is meant to be just a “season.” A
“season” comes and goes with no purpose; the only reason we are in a “season” is because the calendar tells us
that it is time for that season..
Lent is not a season, but rather a journey. A journey has
a purpose. We are going somewhere. We have a destination.  And on this journey of Lent, we have two specific
destinations that we’re trying to reach: a CROSS and a
TOMB.
First stop: the cross upon which my Lord was crucified
upon in order to save us from our sins.
Second stop: the tomb which now lies empty after He rose
from the dead on the third day.
And what are we looking for when we get to those two
places? St. Paul says it best in Philippians 3:10:
“that I may know Him and the power of His resurrection
and the fellowship of His sufferings, being conformed to
His death.”
That I may know Him: a deeper intimacy with my Creator and the Savior of my soul; understanding and experiencing the depth of His unconditional and incomprehensible love – a love that allowed Him to accept all that
suffering in order to save me from my sins and restore me
to state as a “child of God.”
And the power of His resurrection: power over sin, power
over fear, power over anxiety, power to overcome this life
and its trials and tribulations. The power of His resurrection.
That’s where we’re going and that’s what we’ll find at the
cross and at the tomb. To know Him and to know the
power of His resurrection. That is the goal.
But the way to get there? The answer lies in the second
half of the verse – “the fellowship of His sufferings.”

We don’t want to hear that phrase – sufferings – but it is
an undeniable part of the equation. You can’t have resurrection without death. It is a principle which applies to
every aspect of life. And unfortunately you can’t “know
Him” or “the power of His resurrection” without “the fellowship of His sufferings.”
Is it possible to have straight A’s without studying? Is it
possible to be an All-Star athlete without practice? Is it
possible to have a slim body without dieting or exercise?
If the answer is NO to all of those questions, then why expect to find spiritual power without putting in some spiritual sweat? It simply doesn’t work that way.
You want power from the Lord? You want power over the
sin and bad habits in your life? You want power to heal
your marriage or fix a broken relationship?   You want
power over the monsters of anger and depression in your
life?
Well, if so, then there is only one way to get it…the fellowship of His sufferings, being conformed to His death.
No, God isn’t asking you to die; but He is asking that your
desire to live for yourself would die. He is asking that
your unwillingness to seek His will instead of yours would
be killed. He is asking that your desire to live for your
glory and not His would be crucified today.
He is asking you to wake up every day and say “I have
been crucified with Christ; it is no longer I who live but
Christ lives in; and the life which I now live in the flesh,
I live by faith in the Son of God who loved me and gave
Himself for me.” (Galatians 2:20).
What is this power of His resurrection? Where is it? How
do I get it? Where was it last week when I was in need or
in weakness? How come I have experienced Easter many
times, but have never once felt this power? WHERE IS
THE POWER?
“that I may know Him and the power of His resurrection
and the fellowship of His sufferings, being conformed to
His death.” (Philippians 3:10)
Have you ever found yourself looking for something only
to later discover that it was right in front of you all along?
Read that verse any time you are looking for the power
and maybe you’ll see it this time.

Spiritual Gifts (Part1)
Therefore you do not lack any spiritual gift as you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed. He
will keep you strong to the end, so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. God, who
has called you into fellowship with his Son Jesus Christ our Lord, is faithful. [1 Corinthians 1:7-9]

“The Good Talker”

“Who needs him, he’s such a loser.” Roger responded to
his friend Steven when the subject of Danny came up.
“That’s a pretty harsh thing to say about your brother.”
Steven responded. Roger knew it was harsh. He thought
back when he and Danny were kids. Danny, the older by
a year and a half, was always the guy who could “fix anything”. Oh, how mom and dad bragged on Danny when
he fixed the washing machine or the lawnmower or unclogged a drain in the kitchen. At first, Roger tried to
learn to do what Danny did but it never worked out.
Finally, in high school, Roger found his gift and like his
own dad, it was the gift of gab. He won competition after
competition in speech, debate and other forms of speech
giving. He seemed to have a natural ability to talk to people, give speeches or just get people to see things his way
or rally to his cause. It served him well as he moved into
a sales career whereas Danny built a very successful auto
mechanics business around his skill.
But sadly, for all the success the brothers had, their dislike
of each other kept them apart. Danny never understood
that talking was a good skill and Roger thought being able
to tinker with machines or pipes or wires was a geeky way
to be. They fought about it endlessly until Danny moved
out, but holidays were always tense except when they

went to see Grandma. Everything stopped at Grandma’s
house because she saw them as her sweet baby boys and
for a while when they visited her, they were sweet and
children again, innocent and always ready to play.
Steven left his friend Roger in his office thinking about his
brother. Roger wondered if there was ever to be a way to
make things ok between them. He didn’t know that over
at his garage, while fixing a car, Danny was wondering the
same thing. Roger’s thoughts were broken by the phone
ringing. He answered it. The sound of urgency in the voice
was frightening.
“Roger, the floods have his Pilger.” Steven informed him.
Pilger was not far from the large city where his family
grew up. “The water is rising there and people are becoming trapped in their second floors. The Red Cross is going
in to try to get people out.”
At first, Roger didn’t get too alarmed but then he remembered, Pilger was where Grandma lived. He picked up the
phone and called her but no answer. He knew she lived
alone in that big house and probably could not get to the
phone. The thought of her alone facing that terror was
more than he could stand. Moving almost on instinct,
Roger got moving. He organized a rescue mission for
the town of Pilger using his huge network of contacts at
church, work, his clubs and his business contacts. Within

Family Corner
Video Game Facts
• Video games can be played on a number
of different platforms. This includes game
consoles, handheld systems, computers,
mobile phones, and others.
• The first coin operated video games were
introduced in the 1970’s with titles such
as ‘Computer Space’ and ‘Pong’ gaining
popularity.
• Popular game consoles that dominate
current markets include the Nintendo Wii,
Microsoft Xbox 360 and Sony Playstation
3. The three companies are battling to gain
the attention of gamers in the competitive
gaming industry.
• Often seen as an industry leader and
innovator, Nintendo have helped grow
the video games industry beyond just
hardcore gamers thank to games such
as Nintendogs, Brain Training and Wii
Sports, titles that take advantage of
Nintendo’s unique gaming platforms and
appeal to casual gamers.
• In the past the primary input for video
games has been the handheld controller,
this has changed recently as game makers
look to capture new audiences with new
interactive input devices. Examples of this
include cameras which respond to user
movement, guitars, microphones, touch
screens, motion sensitive controllers and
more.
•
• Video game genres are wide and varied.
Examples of popular genres include action
adventure, strategy, role playing, sports,
racing, simulation and puzzle.
• Making video games has become big
business and creating a high quality game
often takes the input of a large number
of game developers for the game to be
successful. As well as a high number of
graphic designers and programmers,
other skills such as management, writing
and music are also important to the final
product.
• With the rise of the Internet gaming
has seen a strong growth in the field of
multiplayer games. While this previously
was limited to playing with someone in
the same location, it now includes people
interacting with each other who are in
different cities, countries or even living on
opposite sides of the globe.

RIDDLE
TIME
Those who have it least don’t know
that they have it.
Those who have it
most wish they had
less of it, but not too
little or none at all.
What is it?

Answer for the
Last Issue:

He didn’t pay a dime,
he paid $8,700.

By:
Philo Girgis
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Liberal Cover-up
Just a few days ago,
ensure we don’t
at the Justice Comhear the rest of
mittee that has been
the story. Ms.
tasked with investiWilson-Raybould
gating the inapprowas not allowed
priate and unethical
to answer direct
political pressure that
questions regarding meetJustin Trudeau and
ings and interactions after
his officials put on Bob Saroya, the Prime Minister fired her,
Member of
former Attorney Genwhich she herself acknowlParliament
eral Jody Wilson-Rayedged were relevant.
bould, Liberal MPs
Canadians continue to have
once again used their
legitimate questions about
majority to protect Justin Trudeau this scandal, as they should. Justin
and cover-up his involvement in this Trudeau has again, prevented them
corruption scandal. The Liberals re- from getting answers. These are the
fused to allow Ms. Wilson-Raybould actions of a man with something to
to testify and respond to testimony hide.
designed to refute her side of the Conservatives will continue to push
story. They shut down the commit- to get answers and Canadians can
tee, without any debate.
help. We’ve launched www.LetHerLast month, the former Attorney Speak.ca, where Canadians can go
General provided clear and convinc- to tell Justin Trudeau to stop this
ing testimony that there was sus- cover up. Canadians deserve nothtained, inappropriate and unethical ing less.
political pressure put on her by the
Prime Minister and his officials. As Sincerely,
extraordinary as her testimony was, Bob Saroya
we cannot forget that Justin Trudeau Conservative Member of Parliament
is using his power and his office to for Markham-Unionville

Challenge that Thought!

Our thoughts have a major impact on our
feelings and actions. I know what you’re
thinking - this is something we all know
already! But lately, I have truly felt this
happen in my life. And I wanted to reflect with you all on this important topic.
It is no surprise that life can get crazy at
times.
And at times, we simply do not want
to do anything at all. Nothing. Not
sleep. Not work. Not eat. Not play. Not
study. Not spend time with anyone. Not
spend time with ourselves. NOTHING.
We feel bored, tired, and exhausted.
Life is pointless. There is too
much to do and no time to do it.
I am bored and frustrated. I cannot do all of
these things, and I feel that it is impossible.
I have no idea what the future will
bring, and this makes me anxious.
I wish I was like XXX. I wish I
could do ZZZ. I wish I was YYY.
Then, everything would be better.
And the list in our minds go on and on.
If we don’t stop ourselves soon, things
will get worse – we’ll keep thinking these
thoughts, we’ll become more sad and angry, and this goes on for a while….

So, what is one to do? The most helpful
thing I have found is to think of something positive in my life. Anything. Yesterday, it was the fact that the sun was
shining so nicely outside. The day before, it was that my family was alive and
healthy, and that we were all together.
Perhaps tomorrow, it will be the fact that
I get to study medicine - my dream. Or
that I am healthy and well. Or that my
friends are there for me when I need to
talk. You get the idea...thinking of something positive or something that we are
thankful for can change our thoughts.
But, let›s be real: does this eliminate the
negative thoughts completely? No. Does
this mean that my life is INSTANTLY
ALL BETTER AND EVERYTHING
IS GREAT AGAIN? No, of course not.
But what it does do is force me to slow
down. To take a nice, slow deep breath.
And to silence all the negativity. To realize that despite the challenges and tough
times, there is still some good in my life.
It also reminds me of my strength. I
am a fighter. My head might be racing with a million thoughts about how
busy and loaded I am. My heart may be
beating and telling me that I’m on the
run and that there is no time to relax.
But this one positive thought stops this.
This happy thought of thanks or appreciation or optimism reminds me that....
It is going to be okay. I will be
okay. I will get through this.
Because we always do. We face challenges. And we feel scared, anxious, tired, and
angry. But then we muster our courage and

Articles

Supporting Self-care for Canadians

Strengthening our healthRecognizing the work
care system is one of the dethat needs to be done
fining challenges facing Caon this, I’m hoping to
nadian leaders and citizens.
start the conversation in
Costs have been steadily
Parliament on a broader
rising beyond the rate of
conception of healthcare.
inflation, and cost control
I’ve written to the Chair
measures can sometimes
of the Health Committee,
end up costing more than
asking the committee to
Garnett Genuis
they save in the long run.
study the impact of selfDebates around healthcare Member of Parliment care products in Canada.
often focus on mechanisms
Such a study would welof delivery, but I think there is a need come different views about the chalto re-conceptualize our approach and lenges and opportunities which need
to have a broader conversation. Are to be addressed. It will hopefully
there ways to improve health that lead to constructive recommendaalso reduce the need for costly inter- tions being put forward and eventual
vention?
government action.
The World Health Organization quite I would also like to know what you
rightly defines health as “a state of think about my proposal for a parcomplete physical, mental, and so- liamentary study to be done, and for
cial well-being and not merely the the broadening of the conversation
absence of disease or infirmity.” Very around healthcare. If you would like
often, though, our political conversa- to sign a petition in support of this
tions on healthcare focus exclusively study, or simply share your thoughts,
on disease management, as opposed I have created a stand-alone website
to prevention and health promotion. for people to use. Please visit www.
But, while the political conversation SupportSelfCare.ca. If you like the
around healthcare can be limited, concept, please share that link with
more and more Canadians are look- friends and family who may be ining for ways to be proactive around terested, including those outside our
their health. Scientific literature and riding.
the public are recognizing that diet Improvements in the direction of
and exercise, along with the appro- something as large as our healthpriate use of self-care products like care system do not usually happen
vitamins and supplements, is a key through one person having one big
part of healthcare and reduces costs idea. Instead, they happen through
in the long run.
a call for deeper study and engageWhat is critical in this area is for ment around specific aspects of the
governments to catch up. We need system. While everyday Canadians
to be helping people access good as well as researchers are digging
information about issues and oppor- deeper into the discussion of selftunities related to self-care products. care products and services, policyWe need to look for ways to ensure makers have not always kept up.
access to self-care products and ser- Hopefully this initiative will help get
vices.
the ball rolling.

strength, gather our resources, focus....
and....before you know it, you’ve overcome the obstacle. You made it through.
Your thoughts have a major impact on
your emotions and behaviours. If you
can think happy or positive thoughts,
you can gain control over some hardships in your life. If you can change a bad
thought into a good thought, you can remain calm and do what you need to do.
If you can allow yourself to feel a difficult emotion, but then remind yourself
of a strength you possess or a positive
aspect in your life, you will persevere.

This is not easy. I have in no way mastered this ability - I still have to work on
transforming negative thoughts into positive ones. I’m working on trying to stop
a negative thought, think about it, challenge it, and then transform that thought
into one that allows me to feel comforted, in control, strong, and thankful.
This is a goal that I have, and I challenge
you to join me in changing our negative
thoughts. I’m starting to notice the difference this has brought upon in my health,
my emotions, my productivity, my ability to concentrate, my strength, my happiness, and so on. Challenging negative
thoughts is not easy, and it takes time. And
just because it works today, this does not
mean that I will not struggle tomorrow.
But it DOES mean that I am stronger. I
have overturned an unhealthy thought today. And I will do this again tomorrow.
And the day after that. Because practice
makes perfect. And a healthy thought
= healthy emotions = healthy body =
healthy life. And that is worth fighting for.
Today’s prompt: what thoughts have been
on your mind lately? What is your inner
critic telling you? What thoughts do you
need to step back and reassess – and challenge?
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WHEAT FARINA
Desi Brand - 4lb
Suji Coarse

Golden Valley Brand - 454g
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BIG SAVINGS ON
DAILY ITEMS

MARINATED CHICKEN
Tandoori Style

$7.99

SMOKED CHICKEN
Solmaz Brand

Reg: $2.19/100g

SALAMI CHUBS

One World Halal Brand - 450g
Mortadella / Pepperoni / Hot salami /
Chicken with fine herbs

Reg: $4.99/ea
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