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سكرتري التحرير :دوال انـــــدراوس

ربحية كل ا�سبوعني
ؤ�س�سة غري
جريدة ت�صدر عن م�
باجلريدة
لالتصال
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لالت�صال باجلريدة
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مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

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

عمل خالل مايو ومعدل البطالة
الغـازًا قيا�سي ًا
فواتري�إنخفا�ض
سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف ي�شهد
الطبيعـي عـام 2016
Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

B.Com

We Register new corporations Nabil Faltas,

ﻋﺿﻭ ﺟﻣﻌﻳﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎﺭﻱ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺑﻛﻧﺩﺍ

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ

Cell: (416) 903-7113

85 Curlew Dr., Suite #103 North York, Ontario M3A 2P8
)(Lawrence Ave. E & Victoria Park

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

 قياس السكر والضغط مجانا توصيل األدوية للمنزل مجانا -األدوية لكبار السن مجانا

No $2.00 co-pay
No $6.11 co-pay

 -جميع انواع التأمني مقبولة

لدينا مختلف الطرق
لعالج التجاعيد
واعراض البشرة اجملهدة

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

�صيدلية العذراء مرمي
Matt Dawoud

خدمات واسعار خاصة
ص.امانى مريد
تخفيضات
Sr. Mortgage
Advisor
للجالية العربية
ص .جناتي سمعان
خاصـــــة
Tel: 905.868.8000
للجاليـــة www.drbouloscosmetics.com

905.771.0800
 خصم خاص للجالية العربية يوميًا490 Harry walker parkway south unit
العربيــــة 2
Newmarket
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

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

Dr.Dr.
AmirAmir
Guorgui Guorgu

905-890-1100
905-890-1100

�إعـــالنـــــات

F/C Friendly Care

Danforth
PHARMACY

Baythorn
PHARMACY
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م�شهدين يف ذكري النك�سة

اقرأ في هذا
العدد ايضاً
بولس
الراهب
البراموسي أسقفاً
لشرق كندا بأسم
األنبا بولس»
...........................ص 11
احمد عبده ماهر
يكتب :نعم إنه
(اإلسالموفوبيا) يا
فضيلة شيخ األزهر
..............................ص 7
برملان أونتاريو يٌقر
شهر يوليو شهراً
واحلضارة
للتراث
املصرية
 ...........................ص14
اعتقال قس بعد
توترات في قرية
للمثليني .............ص9

ARTS CENTRE

ر�أي املحـــــــرر

ابرام مقـار

امل�شهد الأول
هذا الأمر عار ًا يالحقهم ،م�سرية له�ؤالء
فيديو لعربة نقل �صغرية بها جمموعة من الإرهابيني تابعني الإرهابيني حدث بها تك�سري لبع�ض ممتلكات
لتنظيم «�إمارة �سيناء» تقرتب من كمني «البطل  »14بجنوب الأقباط بالقرية ،مع قذف منازل الأقباط
العري�ش� ،صباح �أول �أيام عيد الفطر وتتبادل �إطالق النار مع باحلجارة ،واحلق يقال �أن قوات ال�شرطة
قوات ال�شرطة املوجودة به لدقائق ،وطبق ًا لفيديوهات منت�شرة كانت متواجدة بالقرية طوال امل�سرية ومعها
علي مواقع �أخبارية و�صفحات التوا�صل الإجتماعي �أن قوات معدات ثقيلة ولكن لي�س لردع ه�ؤالء الغوغاء الإرهابيني لكن ملنع
ال�شرطة �شكت من نفاذ الزخرية يف وقت
الأقباط من اخلروج من منازلهم ،ول�ضمان عدم
تبادل �إطالق النار بينهم وبني الإرهابيني،
تعر�ضهم للم�سرية و�إف�ساد فرحة ه�ؤالء ،بالإ�ضافة
الزخيرة نفذت
ولي�ست�شهد جميع �أفراد ال�شرطة املوجودين،
للم�شاركة بالإحتفال حيث يف غمرة ال�سعادة قام
في العريش لوجود
يف حدث وحادث �أ�صاب جميع من يف م�صر
�أحد �أمناء ال�شرطة ب�إطالق الأعرية النارية �أحتفا ًال
معظمها باملنيا ،
وخارجها باحلزن ال�شديد ،ويطل علينا عيد
بال�صيد الثمني.
أرهابي
نحمي
وبينما
بلون الدماء يف بقعة م�صرية حتتاج �إيل �سيطرة
امل�شهدين وثيقي الثقة ببع�ضهما البع�ض ،فما
الدولة عليها منذ �سنوات.
عزبة «علي باشا» زميله حدث يف املنيا كان مراكز �إعداد وتعليم وتدريب
امل�شهد الثاين
االرهابي قتل جنودنا ملا حدث بالعري�ش ،ومن تعلم «القذف» باحلجارة
جمموعة من الغوغاء يقرتبون ب�سيارات
باملنيا دون رادع اليوم� ،سيتعلم «القتل» بالعري�ش
ومرتجلني يف �شوارع قرية «علي با�شا» التابعة ملركز �سمالوط ،غد�أ ،وال�شرطة امل�شغولة بت�أمني م�سرية املنيا بالت�أكيد لي�س لديها
يحتفلون بعودة القبطية التي �أ�سلمت «فرن�سا عبد ال�سيد» من الوقت الكايف لت�أمني كمني �سيناء .ما حدث يف العري�ش هو �أمر
العمرة والإقامة بالقرية بجوار عائلتها الأقباط �إذ ً
الال لهم يف �إهدار كا�شف لتطرف ي�سكن عقول احلاكم واملحكوم ،م�ؤ�س�سات
كامل للدولة ،رغم �أن اجلل�سة العرفية  -والتي هي �أي�ض ًا �إهدار و�أفراد ،وال غرابة �أن احلادثني حدثا يف نف�س اليوم ،وال غرابة �أن
كامل للدولة  -تعهدت قبل الواقعة ب�أيام ب�أن الفتاة لن تقيم بالقرية كليهما حدثا يوم اخلام�س من يونيو� ،أي يف ذكري النك�سة ،وال
مراعاة مل�شاعر �أ�سرتها وم�شاعر �أقباط القرية يف جمتمع يعترب عجب فتلك هي نك�ستنا ونكبتنا احلقيقية.

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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لنحرتم م�ستويات الأمل
في نعيم الفردوس األعلى ،ال ينال
«عتبة األلم»؛ رواية ممتعة بقلم األديب
بؤس ،أو
أو
،
ر
فق
أو
،
مرض
منهم
وكاتب الدراما السورية الفلسطيني
ٌ
ٌ
ٌ
«حسن سامي يوسف» ،نالت ً
حرما ٌن ،أو فقدان عزيز ،فتُسدد
حظا
نحوهم سهام احلسد ،وبدال ً من أن
واس ًعا من الشهرة بعد أن حتولت
تحُ َترَم نظرتهم اإليجابية املُتفائلة
إلى سيناريو مسلسل تلفزيوني
للحياة ،وتقديرهم تفاصيل البهجة
سوري نال استحسان املشاهدين
ً
الصغيرة فيها ،وعدم إقحامهم
سلطا الضوء
حتت عنوان« :الندم»ُ ،م
من هب ودب في الذبذبات السلبية
على أكثر من عتبة ألم جتاوزها
املُتدفقة من أحاديث النكد
الشعب السوري خالل معاناته في
والتعاسة ،يتم اعتبارهم كائنات
احلرب الدائرة على أرضه بني سنة
البحراني-
علي
زينب
بوجع من
غير ُمستحقة لالعتراف
2011م و2016م ،مع مشاهد من آالم
ٍ
السعودية
أوجاعها إذا نفدت طاقتهم على
شخصية واُسرية أخف وطأة من
الصبر وانفلتت منهم صرخة لطلب
بدايات األلفية الثالثة م ّرت بها أسرة
إنصات أو إنقاذ ،بينما يتم
أو
م
تفه
«أبو عبدو» التي سادت حكايتها
ٍ
ُ ٍ
بذل التعاطف كله ،والدعم كله ،واملساعدة
اجواء املُسلسل.
لكل «فرد» أو ُمجتمع» عتبة أمله النفسية اخلاصة ،مبختلف صورها للشكائني البكائني من ُمدمني
مثلما أن كل جس ٍد ينفرد بعتبة أمله احلسية ،حيث النواح والعويل ،الذين يعتبرون مرور النسيم أمام
درجات وجههم يجرح خدهم وصوت البالبل خُ ط ًة قذرة
تبدأ حلظة «اإلحساس» باأللم ،ثم الصبر على
ٍ
منه ،وصوال ً إلى عدم القدرة على حتمله عند درج ٍة متعمدة إلصابتهم بالصمم!
ما ،وألننا لسنا جمي ًعا متساويني في اإلحساس أحيان ًا تكون عتبة األلم عند اإلنسان ُمرتفع ٍة
ألم واحدة؛ فليس من العدل احلُكم على إلى درجة تبلغ ح ًدا سام ًيا من الصبر والصمت،
عند عتب ِة ٍ
موقف من املواقف أو مشكل ٍة من لكنه يبلغ تلك املرحلة التي ال يقدر فيها على
أمام
ردود أفعالنا
ٍ
ُ
املشكالت بنفس املستوى .هناك أشخاص ال حتس التحمل أكثر فتنفجر حلظة اإلعالن عن املعاناة،
أجسادهم بطعنة السكني إال بعد فترة ،بينما عندها يجدر بنا النظر بعني التقديس ملا مضى
هناك أجساد تقفز صارخة عند وخزة دبوس ،وهناك من صبرهم وصمتهم ،والسعي سع ًيا جادًا في
أشخاص يتح َّملون سنني ورمبا عقود من املصائب ُمساعدتهم وشفاء أملهم ألن اإلنسان الكبير
ٌ
والظروف الصعبة حتى تأتي حلظة االنهيار ُ
ألم كبير ،أما الرد
الكبرى ال يُجبره على فضح أحزانه إال ٌ
بكالم من
بسقوط «القشة التي تقصم ظهر البعير» ،بينما عليهم بوقاح ٍة شاهق ٍة تتم ترجمتها
ٍ
غيرهم ال ميكنهم حتمل ساع ٍة واحد ٍة من ساعات نوع« :حياتك التي تعيشها أفضل من حياة غيرك»
ذاك األلم أو بضع دقائق حتت وطأته ،وهذا ما يج ُدر أو»اشكر ربك على أن وهبك ما لم يهب اآلخرين»
بنا الوعي به عند تعاملنا مع اآلخرين ،فليس كل فليس سوى عالم ٌة من عالمات سوء التربية وبالدة
من تبدو حياته ُمكتمل ًة في املشهد الظاهر أمامنا واملشاعر وانعدام الذوق والتهذيب.
يعيش في نعيم حقيقي وراء كواليسها ،لكن كل ُمحاولة لطلب النجدة املعنوية تستحق
قدرته على حتمل آالمه والعض على ُجرحه متجن ًبا االهتمام ألننا جنهل مستوى عتبة األلم عند
شماتة األعداء وإحزان األصدقاء ،وهو ما أشار إليه اآلخرين ،عتبات األلم املُنخفضة تستحق االهتمام
أنت؟ بها واألخذ بأيدي املُبتلني بها كي يرفعوا من
الشاعر قدميًا بقوله« :فإن تسأليني كيف َ
حريص على مستوى صبرهم وحتملهم شيئًا فشيئًا ،وعتبة
صعيب/
فإنني /صبورٌ على ريب الزمان
ٌ
ُ
األلم املُرتفعة تستحق النظر لها بعني اإلكبار
حبيب».
ء
سا
ي
أو
د
عا
أن ال يُرى بي كآب ًة/
ُ
فيشمت ٍ ُ ُ
ُ
املوهوبون في اخفاء آالمهم اخلاصة حتت لوح ٍة واالحترام ،واملسارعة مبد يد العون عند أول صرخة
حقيقي
ألم
تشكيلية أنيقة من االمتنان بلحظات السعادة ألم تنطلق من حناجر أصحابها ألنه ٌ
ٌ
مهما كانت قصيرة يظنهم اآلخرون ُمنغمسون كبير قد ال تتوفر فرصة للنجاة منه.

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

جتديد اخلطاب الديني �إىل �أين؟

سميرة عبد القادر

الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية توليه املنصب صرح عدة
تصريحات قوبلت بنقد الذع في جميع أنحاء العالم اإلسالمي
مثل عندما حتدث عن أهمية جتديد اخلطاب الديني و قال جملته الشهيرة
«ماينفعش املليار يخوفو الستة مليار» أو يفرضو أراءهم ،شىء مثل هذا
و شعرنا حينها أن الرئيس يعي الفكر املغلوط الذي مت فرضه بإسهاب
على أمة املليار و عمليات غسيل األدمغة املمنهجة التي أدت إلى خراب
العالم اإلسالمي و دماره،
بعد ذلك صرح الرئيس أن األزهر هو املنوط بتجديد اخلطاب الديني
لنصطدم بعدها برفض األزهر تكفير داعش و بخروج أزاهرة يحاربون
الفكر العلماني ليالً نهارا ً بدال ً من محاربة الفكر الداعشي أمثال عبداهلل رشدي
و فوجئنا بتحدي شيخ األزهر للرئيس السيسي في أول طرح عن ضرورِة جتديد اإلجتهاد في كثير من
الفتاوى مثل مسألة الطالق الشفهي ليخرج بعدها األالف في مظاهرات بعد صالة اجلمعة يؤيدون
شيخ األزهر.
ً
الرئيس السيسي تتفق أو تختلف معه و مع كيفية إدارته للبالد يعلم جيدا أن ال أحد يسمعه
يعلم جيدا ً أنه متهم مبحاربة اإلسالم منذ إزاحته جلماعة اإلخوان من احلكم ،و رمبا أدرك اآلن أنه ال فارق
بني داعشي و إخواني و أزهري و لكنه يشعر أنه لن يجد أي تأييد ألن حجم املدركني بأهمية التنوير و
التجديد ال يقارن بحجم املتشددين و ال وجود حقيقي لهم على الساحة الشعبية،
حربنا مع اإلرهابيني باألسلحة لن تنتهي أبدا ً ألن فكرهم يتنامى بصور مختلفة
حربنا األساسية هي معركة فكر
و لكن من يدرك هذا؟

د� .سمري �إ�سكندر وحرمه �أماين جرج�س
يقدمون خال�ص العزاء
للدكتور  /ر�أفت حنني
و ال�سيدة  /نان�سي جرج�س
وجميع �أفراد الأ�سرة
يف �إنتقال
الوالدة الغالية � /أجنيل ريا�ض
خال�ص العزاء جلميع الأ�سرة والأ�صدقاء واملحبني
يف كندا وم�صر

1 844 355 6939

1-844-355-6939
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يف ذكرى فرج فودة

في مداخلة تليفونية إلحدى السيدات على أحد
البرامج احلوارية ،قامت بتعريف نفسها على
أنها والدة الشهيد فالن الفالني ..وملا سئلت عن
مالبسات استشهاده قالت أن قائد السيارة التي
صدمته كان مسيحيا.
لقد أصبح اللقب يطلق على كل من هب ودب..
وأحيانا يكون في إطار تخفيف املصاب وتعزية
أهالي املتوفني.
ولكننا نعيش هذه األيام ذكرى شهيد حقيقي..
شهيد احلقيقة واحلق واإلنسانية ،العظيم
خالد الذكر فرج فودة الذي وقف وحده في
مواجهة موجة التطرف التي اجتاحت مصر
في عصر الرئيس املؤمن والتي بلغت أشدها في
اواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات وما زال
خطرها يستفحل يوما بعد يوم .آمن فرج فودة
بالعلمانية حتى أنه هدد سطوة االسالميني
وفضح حتالفهم مع السلطة وسبب لهم الرعب
نتيجة القترابه من رجل الشارع العادي وقدرته
على توصيل أفكاره للمواطن البسيط وكان كل
همه إنقاذ البالد من وبال االسالم السياسي..
لكن هجومه هو الرجل الذي لم يشهر سيفا
وامنا قلما اخافهم إلى احلد الذي قرروا عنده
القضاء عليه ليسكتوا صوته إلى األبد .فدفع
فرج فودة حياته ثمنا الختالفه عن القطيع.
ولكن هل جنحوا فعال في إخماد صوته؟ تقول
ابنته سمر فودة على صفحتها في الفيسبوك
 :كل اللي يعرفني متأكد إن اليوم ده من أصعب
أيام حياتي واني مش باحب افتكره و بابقى عايزة
اختفي من الوجود علشان ما أشوفش حاجة و ما
أسمعش حاجة و ما أحسش بحاجة .لدرجة اني
أحيانا كنت باقفل الفيسبوك فعال وأرجع افتحه
تاني وأقول ال إنت قوية .بس السنة دي قررت اني
اشوفه من منظور تاني وبطريقة تانية .اليوم
ده باسمع فيه أحلى كالم عن أبويا اهلل يرحمه
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وناس كتير قوي بتدعي
له دعوات مافيش
أجمل منها ناس
بتحبه وبتحبنا بجد..
ناس بتقرا كالمه
وتترحم عليه ..ناس
بتقول لي كالم جميل
من شأنه إنه يسعدني
ويسند روحي .و كأنهم بيحتفلوا به وبنا .و لم ال
أال يطلقون عليه حفل تأبني أو احتفال الذكرى
السنوية؟ أصل كلنا هنموت بس كم واحد
هيترحم عليه اآلالف ويدعوا له كل عام على
مر التاريخ؟ قليلون .كم واحد مات وترك ورائه
علم ينتفع به؟ قليلون ..فهذا احتفال بحق.
فلنحتفل معا فلنفتخر معا وجنعله عيدا .عيد
النتصار الفكر والقلم والتنوير .ونترك ملن قتلوه
انهزام النحيب واأللم واحلزن .رحمك اهلل أبي
قتلوك لتعيش .نعم قتلوه ليعيش في األفكار
واألشخاص واملؤسسات والتجمعات التي ترفع
شعار العلمانية وترفض سلوكيات االسالم
السياسي املتطرفة .يقول فرج فودة« :ال أبالى إن
كنت فى جانب واجلميع فى جانب آخر ،وال أحزن
إن ارتفعت أصواتهم أو ملعت سيوفهم ،وال أجزع
إن خذلنى من يؤمن مبا أقول ،وال أفزع إن هاجمنى
من يفزع ملا أقول ،وإمنا يؤرقنى أشد األرق أن ال
تصل هذه الرسالة إلى من قصدت ،فأنا أخاطب
أصحاب الرأى ال أرباب املصالح ،وأنصار املبدأ ال
محترفى املزايدة ،وقصاد احلق ال طالبى السلطان
وأنصار احلكمة ال محبى احلكم ،وأتوجه الى
املستقبل قبل احلاضر ،وألتصق بوجدان مصر
ال بأعصابها ،وال ألزم برأيى صديقا يرتبط بى،
أو حزبا أشارك فى تأسيسه ،وحسبى إميانى مبا
أكتب ،وبضرورة أن أكتب ما أكتب ،وبخطر أن ال
أكتب ما أكتب  ..واهلل والوطن من وراء القصد».

دوال اندراو�س

لقاء

أصفار وطنية!
عـادل عطيـة

کنت في زيارة ود ّية لصديق ،عندما اقترب ابنه منظومتنا التعليمية؟!
منه ،وعلى وجهه استحياء مريب ،ممسكا ً وهل ننسى الصفر ،الذي تضعه هيئة
بورقة ،ناولها إياه بيد مرتعشة ،وهو يقول له االتصاالت ،ليتقدم أرقام هواتفنا ،وتستخدمه
بصوت ملؤه اخلزي والعار« :معلم الصف ،يريد الشاشات الفضائية لنشترك من خالله في
أن توقع باسمك على هذه الشهادة»!
مسابقات وهم ّية ،نعود منها ،حاملني لقب:
ما أن نظر صديقي إلى ما فيها ،حتى أصيب «خالي الوفاض صفر اليدين»؟!
بخيبة أمل حادة ،كادت أن تفقده صوابه،
...،...،...،
فهذه ورقة كانت حتمل نتيجة اختبارات
الشهر ،وكانت الدرجات في كل املواد من املؤسف أن نقرأ مثل هذه الكلمات« :ان
الدراسية “متدنية جداً” .أما الذي أثار األب الصفر عند جاهلية العرب ،كان يعني لهم
باألكثر ،ذلك الصفر األحمر الذي يعلن عن الشؤم والنحس ،ولكنه فيما بعد اإلسالم،
رسوب أبنه الواضح الفاضح في مادة اللغة صار يرمز للخير»!
العربية!
فأي خير هذا ،إال إذا كنا نقصد أصفارنا التي

لم أستطع أن أهدئ من روع األب ،الذي أصابه على اليمني ،حني يتعلق األمر بتكاثرنا العددي
اإلجنراح ،وهو يواجه “الصفر” ،اخمليف
واملدمر ..كل دقيقة ،أو التي على اليسار ،لتحافظ لنا
ّ
والذي خرج من ورقة التقدير الرديء؛ ليعكس على مكاننا الغائب بني األمم!
الصورة الواقعية جملتمعاتنا ،دون جتميل ،أو وأي فلسفة هذه ،التي جادت بها قريحة
تزييف!
أحدهم ،والتي تقول« :الصفر في حد ذاته

فهل ننسى الصفر ،الذي ُوضع على امللف ليس رقما ً عادياً ،فهو وان كان يع ّبر عن حالة
املصري ،وسقوطنا املدوي في العاصمة سيئة ،فهو ليس بهذا السوء»!
السويسرية زيورخ ،التي شهدت في ذلك أخشى أن يأتي شاعر ،بقامة أمير الشعراء
الوقت على فشلنا الذريع في احلصول على
مجد في أصفارنا الصفراء،
أحمد شوقی ،ف ُي ّ
تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم؟!
ويحذرنا من أن نبرح قيمتها الثمينة حلياتنا،
وهل ننسى الصفر ،الذي حصلت عليه مرددا ً علی عقولنا التي في آذاننا« :إمنا األمم
الطالبة النابغة واملتفوقه “مرمي مالك”؛ والذي األصفار ما بقيت  ..فإن همو ذهبت أصفارهم
كشف ،بال مواربة ،عن الفساد والتستر في ذهبوا»!...

كبري العائلة
القم�ص مرق�س مرق�س
�ألف مربوك و �أجمل التهانى
لأول كاهن وكني�سة فى بالد املهجر
من خم�سة وخم�سني �سنة و �أكرث
كني�سة القدي�س مار مرق�س
برعاية كبري العائلة املوقر
اخلادم الأمني
على مر ال�سنني
لبى نداء ال�سماء و �سافر
ومثل �سيده �إبن الإن�سان
مل يكن له فى غربته
�أين ي�سند ر�أ�سه
يجول يخدم فى كل مكان
فى كندا و �أمريكا كمان
هو قد�س �أبونا املحبوب
املربى املوهوب
بروح الفكاهة يبهج القلوب
القم�ص مرق�س مرق�س

د�.سيف جورجى -تورنتو

املعروف بالكاهن الطائر
بني هنا وهناك دامياً دائر
بكل �إلتزام وحمبة و عطاء
الرب يدمي كهنوته ويحفظه
فى النعمة والربكة والرجاء
ويعطيه ال�صحة وطول البقاء
ب�صلوات و طلبات �أب الآباء
قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثانى
�أمني �أمني �أ�سا�شوبى

 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
أتاواالسوق لكافة املناطق:
بيان وحتركات
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عامل العقارات

�إعداد� :إدوارد يعقوب

كيف تبني تاريخا ائتمانيا جيدا ()2
)How to get good credit history (2

ب�إعالنك يف جريدة «جود نيوز» الكندية

عقارات نيوز

السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون
تعرضنا في احللقة السابقة لنظام الدرجات
إميالتهم
عبر
لألالف
الورقي
العدد
أرسال
عبر
إعالنك
إنتشار
•
التي حتدد املستوي االئتماني لكل فرد وسنناقش
1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6+3,
العوامل التي على أساسها تعطى الدرجات-1 :
\6LQJOH)DPLO
\6LQJOH)DPLO
&RPSRVLWHالورقي « »PDFفي
ومشاهدة العدد
األالف
7RZQKRXVHعبر دخول
إنتشار إعالنك
•
$SDUWPHQW
$OO7\SHV
'HWDFKHG
$WWDFKHG

دفع املطلوب منك سدادة في امليعاد احملدد لك او
www.good-news.ca
األليكتروني
موقع اجلريدة
75(%7RWDO





قبله فهذا يعطي االنطباع مبدي دقتك والتزامك
+DOWRQ5HJLRQ

 عبر 
• 
بصفحة اجلريدة علي
مشجع
تواصل  100ألف
إنتشار إعالنك
بالسداد .ولكن أيضا “جل من ال يسهو” فإذا
3HHO5HJLRQ


يعقوب 


ادوارد
:
اعداد
فاتك مرة بدون قصد السداد في امليعاد فحاول
نيوز الكندية»
«جريدة جود
حتت أسم
«فيس بوك» -
موقع الـ
&LW\RI7RURQWR





قدر اإلمكان ان ال تتأخر في السداد وان ال تكرر التأخير في السداد.
<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
 -2حاول ان تسدد كل او معظم الديون ذات الفائدة الكبيرة وال تتركها لفترات زمنية
'XUKDP5HJLRQ


الرادون 

وانطالق غاز
قدماء املصريني فى تشكيل الكثير من متاثيلهم اجلميلة الرئه الذى قد يسببة األشعاع املباشر
ون
باأللوان
صفحاتها
وجميع
طويلة .فهذا يعطي انطباعا ملدى مقدرتك على إدارة
2UDQJHYLOOH


فى صحة 
ديونك .املشع .ومن ناحية آخرى هناك آخرون يشككون 
الضخمة واستعمل ايضا كماده للبناء والكساء اخلارجى
 -3حافظ علي نسبة معقولة ملقدار ديونك مقسومة على احلد األقصى املسموح به لك.
\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
�
مثال ذلك اذا كنت حاصل علي اقصي مبلغ لإلقراض ألحد الكروت االئتمانية مثال  10االف

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
دوالر ومحتفظ بأن ال يزيد ما تستعمله منه على  5االف دوالر فهذه نسبة جيدة .والي
الصناعى تعمقا
ابحاث اكثر
يحتاج انالى
 311,943قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر  2015من خالل MLSو ذلك بإنخفاض
فى اجملال
الداخلية للمنازل .بُد َء فى استعماله فى املطابخ واألحواض مازالت مستمرة واملوضوع ذكر
القادمة.
1987احللقة
العوامل
للفورميكا واملواد الصناعية االخرى ألثبات او نفى ذلك.
كبديل
بقية عام
منذ
قدرة  39.6فى املائة لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة  516,838قدم مربع .و كان سعر
يقول
مشعة
مواد
وجود
الى
تشير
االن
األبحاث
احدث
ولكن
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.

اجلرانيت ....وتأثرية على الصحة

عقارات نيوز

1-844-355-6939

 ..وتأثرية على الصحة
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السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون
1396 Don Mills Road
B121 Toronto M3B OA7

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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نعم �إنه (الإ�سالموفوبيا) يا ف�ضيلة �شيخ الأزهر

تقـــــــــــارير

بقلم :املستشار احمد عبده ماهر -الباحث االسالمي

في احتفال مصر بليلة القدر من شهر رمضان
لعام  1440هجرية املوافق عام  2019ميالدي،
ذكر فضيلة شيخ األزهر ما أسماه التجرؤ
على اإلسالم ورموز السلف الصالح ،وشجب
شيخ األزهر نعت اإلسالم بالدموية ،وذكر
بأنه ال يجرؤ كاتب أو مفكر مسيحي أن ينعت
املسيحية بتلك الصفة وال أن يقيم تخويفا
من املسيحية مثلما تتجرأ الصحف واجملالت
وقنوات التلفاز بدول اإلسالم على اإلسالم
ورموزه.
وإليك يا فضيلة الشيخ ...وبال مراوغة وال
تدليس على الشعوب ،األسباب احلقيقية
لوجود فعلي وواقعي للشعور باخلوف
واإلسالموفوبيا لدينا من اإلسالم لدى الغرب
والشرق وليس الغرب فقط.
بل أنا كمسلم يخاف اهلل أستنكر ما تقوم
بتدريسه بأزهركم وأخاف اهلل من عواقب
إن تركتك أنا مبا أنت عليه من فهم مغلوط
لإلسالم:
 .1فاملسيحية يا فضيلة الشيخ ال تطالب
بتطبيق الشريعة في كل جنبات احلياة كما
تطالبون فضيلتكم ،لذلك فلهم احلق أن
يخافوا من تطبيق اإلسالم ملا يعرفونه عنه
من فقه الكراهية والدموبة ،فكم كنيسة
مت العدوان عليها من شعبكم وكم حادث
انتحاري مت ضد املسيحيني بدياركم؟ أال تتألم
لها او تشعر بها؟
 .2واملسيحية ليس فيها قتل للمرتد يتم
تدريسه مبعاهدها كما تفعلون بأزهركم يا
فضيلة شيخ األزهر.
 .3وهم يا أخي األصغر الكرمي ال يقومون

بتدريس قتل لتارك الصالة لطلبة كليات
الالهوت عندهم ،بينما أنتم وبكل إصرار
ومتسك تقومون بتدريس ذلك على انه شريعة
ُّ
اإلسالم التي تريدون تطبيقها.
 .4وليس عندهم دولة خالفة يتباكون على
تاريخها الدموي وفجورها الذي تُ َع ِّ
ظ ُم ُه
معاهدكم ،بل لقد عانت كل الدول ومنها دول
الغرب من سبي دولة اخلالفة للنساء ووطئهن،
وبيع البشر بأسواق النخاسة ،وهذا ما تقومون
بتدريسه بأزهركم بكل تبجيل وتقدير منكم
لذلك السلوك ،بل لم تنقد سيادتكم وال أحد
خريجيكم شيئا عن انحطاط ذلك السلوك.
 .5وعندهم ببلدانهم ميكن لكل مسلم أن
يشهد على وقائع الزواج أو الوفاة بينما ممنوع
على املسيحي ببلد األزهر أن يشهد [ولو من
باب اجملاملة] على وفاة جاره املسلم وال زواجه،
فأنتم من تقيمون عنصرية التخويف من
نرجسية تنسبونها لإلسالم يا فضيلة شيخ
األزهر.
 .6وليس على املسلم جزية يدفعها ألي بلد
مسيحي ،بينما أنتم تقومون بتدريس وجوب
اجلزية على املسيحي واليهودي بدولة اإلسالم،
ومبباركة أزهركم ،فكيف تطالبون بعدم اخلوف
ممن اإلسالم الذي تسعون جاهدين لتطبيقه،
لذلك فأنتم بشرائعكم املصنوعة يدويا من
أقام (اإلسالموفوبيا) بالعالم.
 .7وليس بالدول الغربية ما يسمى بالعهدة
العمرية التي تقومون بتدريسها والتي
ُ
متنع املسيحيني من إظهار شرائعهم وال
أن يدقوا أجراس كنائسهم ببالد املسلمني،
بينما املسلمون أحرارا بدول الغرب ويظهرون

دواء الإجها�ض
�سوف يكون متوفرا جمانا يف مانيتوبا

وينيبيج :قالت الوزيرة املسؤولة عن شؤون املرأة روشيل سكويرس أن حكومة مانيتوبا ستسهل
حصول النساء عل nدواء اإلجهاض ،وهذا سيجعل مقاطعة ساسكاتشوان الوحيدة التي ال
تغطي ثمن هذا الدواء ،وقالت الوزيرة إن جعل الوصول لهذا الدواء سهل سيفيد النساء الالتي ال
يرغنب في السفر إلى أماكن أخرى مثل وينيبيج وبراندون للحصول على الدواء مجانا في العيادات
أو لإلجهاض اجلراحي املتوفر هناك .وبجانب ذلك لن تضطر النساء لدفع ما يزيد عن  300دوالر
ثمن لقرصني من هذا الدواء ،إال إذا كان لديهم تأمني خاص أو حتت برنامج يغطي تكلفة الدواء
حملدودي الدخل.
وقالت الوزيرة انه عندما يتم ذلك والذي يحتاج إلى بعض الوقت ،فإن النساء سيكن قادرات على
احلصول علي الدواء مجانا من الصيدليات ،وإن ضمان توفر هذا الدواء في جميع الصيدليات
ال ينبغي أن يكون قضية رئيسية وكانت تكاليف الدواء هي العائق أمام بعض النساء ،وكان
النشطاء واملدافعون عن حقوق املرأة قد ضغطوا على احلكومة في مانيتوبا إلتاحة الدواء على
نطاق واسع كما فعلت املقاطعات األخرى ،منذ أن أصبح الدواء متاحا قبل عامني.

«هواوي»:
«ال ُنخفي �أي �شيء عن العامل»

في تصريح جديد ألحد كبار التنفيذيني في شركة «هواوي» أمام مجلس العموم البريطاني ،قال
جون سافولك ،رئيس األمن السيبراني في شركة «هواوي« :ال حكومة الصني وال غيرها من الدول
طلبت من هواوي فعل أي شيء غير الئق في ما يخص األمن السيبراني».
وأكد سافولك أن «هواوي» منفتحة متاما ً أمام كافة األفكار واآلراء املبنية على حقائق وأسس
علمية ،وترحب متاما ً قيام اخلبراء اخلارجيني املستقلني بتحليل واختبار منتجاتها للتحقق من
وجود أي ثغرات في التصميم الهندسي أو بأنظمة الشيفرات التي تستخدمها الشركة ،وبيان
ذلك أمام الرأي العام العاملي.
وقال سافولك« :نتعامل مبنتهى الشفافية وال نخفي أي شيء عن العالم ،ونفضل أن نبقى كذلك
ألن هذا النهج ميكننا على الدوام من حتسني منتجاتنا وإضافة أبعاد ابتكارية جديدة بالتركيز
بشكل مكثف على متطلبات عمالئنا .وأضاف« :نريد أن يعثر الناس على أي ثغرات ،وال نهتم إن
عثروا على ثغرة واحدة أو حتى ألف ثغرة ،فلن يحرجنا ما سيعثرون عليه».

طقوسهم كما يشاءون ،لكنكم حتى
تضيقون عليهم في بناء كنائسهم
وترميمها ،ولعلك تتذكر ما مت تدريسه لك يا
فضيلة شيخ األزهر في كل ما سبق وال يزال
يتم تدريسه حتى اليوم.
 .8وأنتم من أنشأمت (اإلسالموفوبيا)
يا فضيلة شيخ األزهر حني قمتم
بإعادة تدريس فقه املذاهب
األربعة والذي يحوي كل ما سبق
حني تقلدمت منصب شيخ األزهر
بعد أن كان سلفك قد أقال ذلك
الفقه من مناهج الدراسة قبل
وفاته بسنتني ،لكنك من أعاد فقه اجلرمية
التي تقتل املرتد وتارك الصالة وتضطهد أهل
الديانات األخرى وتكره الكنائس والصلبان وغير
املسلمني وتوغر صدور الطالب جتاه املسيحية
واليهودية ،بل لديك كل التفاسير املعتمدة
عندك تذكر بأن املغضوب عليهم هم اليهود
وأن الضالني هم النصارى دون أي تدخل منك
لتغيير ذلك املفهوم.
 .9واملسلمون بثقافتهم التي ينشرها
معهدكم األغر ،هم الفئة الوحيدة بالعالم
التي تتكلم في شأن املصير ،فتراهم يزعمون
بأن اجلنة لهم وحدهم وأن جهنم هي مصير
كل من ال يدين بإسالمكم ،فباهلل عليك كيف
تتعجبون من وجود (إسالموفوبيا) بالعالم.
 .10وأال تسمع خطباء مساجدك وهم يلعنون
س ُّبون كل من ال يدين
الغرب والشرق وي َ ُ
بدين اإلسالم ويصيحون باللعنات على غير
املسلمني منذ أن متت والدتك وحتى اليوم،
فكيف ال يصيب العالم (اإلسالموفوبيا) من

دينك الذي متارسه وتفخر به ولم يتغير في
عهدك شعرة واحدة منه؟.
واكتفي بتلك النقاط العشرة السابقة...
فلعلك تتفق معي أني لم آت بقيد
أُمنلة زيادة عما متارسه وميارسه
مرءوسيك وشعبك ،وألسفي
بأنه ُكلُّه ُمخالف لإلسالم
الذي انزله اهلل في كتابه،
وأدعوك لكلمة سواء لنتفق
على ما هو اإلسالم الواجب
تدريسه لتخريج أجيال تنفع
نفسها وتنفع الوطن ،فلقد
فعلت ذلك مع سلفك فلم يستكبر
لكني ال أجد ترحيبا بي عندك.
فأنت يا أخي األصغر( فأنا من مواليد علم 1945
بينما أنت مواليد  )1946متارس دينا بعيدا عن
اإلسالم وتقوم بتدريسه وتسميه بأنه اإلسالم،
ثم ال مينعك ما أنت عليه من انحراف أن تتبرأ
كل الدواعش وتنظيم القاعدة وبوكو حرام
وجبهة النصرة واجلهاد اإلسالمي وغيرهم،
بينما أنتم جميعا أصحاب مناهج دراسية
واحدة غير انهم يجهرون عمليا وبكل إخالص
مبا تعلموه منكم ...غير أنك تتبرأ من نتائجك
على األرض.
لكني أذكركم باغتيال الشهيد النائب العام/
هشام بركات فقد كان فرسانك من شباب
األزهر هم الغالبية الكاسحة في تنفيذ ذلك
االغتيال وتلك اجلرمية وغيرها ،لذلك فأنت يا
أخي تقوم بتدريس دين بعيد عن القران وعن
اإلنسانية وعن احلضارة وتخيف اجلميع من
اإلسالم.

Job Oportunity in Toronto
Electronic Technician

Location Toronto, ON
Salary $24.00 to $28.00 / hour
Employment groups: Students, Youth, Visible
minorities, Newcomers to Canada
Terms of employment Permanent, Full time
33.00 to 44.00 hours / week
Start date As soon as possible
Benefits:
Medical benefits & Dental benefits
Electronic service technicians service
and repair household and business electronic
equipment such as audio and video systems,
computers and peripherals, office equipment
and other consumer electronic equipment and
assemblies. They are employed by electronic
service and retail establishments, by wholesale
distributors and within service departments of
electronic manufacturing companies.
Apply via email to:

dundassquare@mobileklink.ca
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ظرف اجنليزي

عندما ألقي السير ديفيد ماكني رئيس
شرطة «متروبوليتان» اللندنية املتفوقة
خطبة في هيئة أركان الشرطة الكندية،
أورد مثالً عن ظرافة الشرطة البريطانية من
خالل «لوحة» ضاحكة انتقاها من مجموعة
اسئلة تضمنها امتحان احدى دورات شرطة
«متروبوليتان»« :أنت في دورية .يدوي انفجار في
الشارع القريب .تهرع الى املكان .تشاهد حفرة
كبيرة وشاحنة مقلوبة بالقرب من احلفرة.
رائحة قوية تفوح من داخل الشاحنة وراكباها،
رجل وامرأة ،مصابان .تتوقف دراجة نارية قربك
ويعرض سائقها املساعدة ،فتعرف فيه مجرما ً
مطلوبا ً بتهمة سطو مسلح .ثم يهرع اليك
رجل من منزل قريب صارخا ً أن زوجته حامل
وقد جاءها اخملاض قبل األوان بفعل صدمة
االنفجار .وفي الوقت عينه تسمع استغاثة
رجل قذفه االنفجار الى ترعة مجاورة وهو ال
يجيد السباحة .أوجز بكلمات قالئل ما قد
تفعله في حال كهذه ».وتابع السير ديفيد
روايته قائالً :أن واحدا ً من ضباطه االذكياء زعم
أنه أوفي املوضوع حقه من التفكير ثم التقط
قلمه وكتب« :أخلع بزتي وأختلط باحلشد».
مجلة «ريدرز دايجست»

ينتظرون رسائل من  100عام!

نشرت وزارة البريد الفرنسية نداءات في
مجلة «هواة الطوابع» موجهة الى احفاد
الباريسيني الذين لهم رسائل تنتظرهم...
منذ مئة عام .فأثناء حصار باريس بالقوات
البروسية في  ،1870جلأ الفرنسيون الراغبون
في مراسلة انسبائهم او اصدقائهم املقيمني
في العاصمة احملاصرة الى استخدام كرات
مجنحة من الزنك املفرغ ،حتمل عبارة «باريس
عن طريق موالن» ،فيلقونها في اعلى مجرى
نهر السني قرب فونیتنبلو ،وكانت تطفو في
منتصف النهر حتت أنف البروسيني حتى
تبلغ باريس ،حيث تلتقطها شباك ممدودة
عبر النهر .وثمة عدد من هذه الكرات لم
تبلغ اصحابها ،والتقطها املالحون بعد ذلك
بسنوات وسلموها الى وزارة البريد ،وقد حوت
الكرة االخيرة منها  539رسالة حتمل كلها
طوابع بريد من ذلك العهد ،مما يعزز شأنها
لدى هواة الطوابع .وهذا ما حمل وزارة البريد
على البحث عن احفاد الـ 539باريسيا ً من
احملاصرين الذين لم يتسلموا رسائلهم ،ألن
هؤالء الورثة قد يطيب لهم ان يتلقوا اخبارا ً
من امواتهم وان يحصلوا ايضا ً على طوابع
نادرة وثمينة؛ فطابع البريد البنفسجي غير
اخملتوم الذي كانت قيمته فرنكا ً واحدا ً في عهد
اجلمهورية الثانية ( )1872يباع اآلن في باريس
بخمسني الف فرنك (نحو عشرة آالف دوالر)،
والطابع االخضر غير املستعمل من اصدار
عام  1850الذي كانت قيمته  15سنتيما ً (اقل
من  6 / 1دوالر) يباع اآلن بأحد عشر الف فرنك
( 2500دوالر تقريباً) ،والطوابع البريدية العادية
الصادرة في القرن التاسع عشر يتلقفها
الهواة بشغف في اسواق الطوابع.

نافذة على �صحافة العامل
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صحيفة «ساوث تشاينا مورننغ « الصينية

بعد «الضربة األمريكية»...
«هواوي» تخفض إنتاج هواتفها

ذكر تقرير صيني
أخيرا ،أن شركة
أبطات
«هواوي»
من إنتاج هواتفها
وذلك
الذكية،
بعد قرار الواليات
املتحدة األمريكية
استخدام
مبنع
منتجاتها.
وبحسب مصادر من داخل شركة «فوكسكون»
التايوانية ،التي تصنع مكونات لشركات «آبل»
و»هواوي» و»سوني» و»نوكيا» و»شاومي» ،فقد
أوقفت عددا من خطوط اإلنتاج اخلاصة باملكونات
اإللكترونية لشركة «هواوي» ،وذلك متاشيا مع
تخفيضها إلنتاجها من الهواتف ،فى ظل احلظر
األمريكى املفروض عليها منذ أسابيع ،بحسب
صحيفة «ساوث تشاينا مورننغ بوست» الصينية.
ولم توضح املصادر ،التي حرصت على عدم
الكشف عن هويتها ،للصحيفة الصينية ،ما إذا
كان خفض «هواوي» إلنتاجها أمر مؤقت أو طويل
األجل.
وارتفعت حصة شركة «هواوي» الصينية من
شحنات الهواتف الذكية العاملية إلى %15.7
خالل الربع األول من عام  ،2019لتحقق بذلك
ارتفاعا من  %10.5في نفس الفترة من العام
املاضي ،فيما اتخفضت حصة كال من شركتي
«أبل» و»سامسونغ» في السوق إلى  %19.2و%11.9
على التوالي في األشهر الثالثة األولى،وذلك
وفقا لبيانات شركة «غارتنر» لألبحاث في مجال
الصناعة.
وكانت احلكومة األمريكية منعت شركة
«هواوي» الصينية ،من استخدام منتجات لها،
والتي تشمل نظام تشغيل «أندرويد» من شركة
«غوغل» .ويشار إلى أن الواليات املتحدة أبدت
قلقا بشأن عالقة «هواوي» باحلكومة الصينية
منذ فترة طويلة ،وحتديدا بسبب معدات البنية
التحتية لالتصاالت للشركة ،ما قد سيتيح
للحكومة الصينية فرص التجسس والتخريب.
ومتت إضافة شركة «هواوي» إلى قائمة كيانات
األمن والسالمة ،التابعة لوزارة التجارة األمريكية
في  15مايو ،وذلك بعد صدور أمر تنفيذي من
الرئيس األمريكي دونالد ترامب بحظر «هواوي»
رسميا من شبكات االتصاالت األمريكية.
وكان رين شينجفي ،مؤسس شركة معدات
االتصاالت الصينية الضخمة «هواوي» ،قد قال
إن الشركة تبحث مع «غوغل» سبل التعامل
مع القيود التي فرضتها إدارة الرئيس األمريكي
دونالد ترمب على تعامالت الشركات األمريكية
مع الشركة الصينية .ثم أعلنت وزارة التجارة
األمريكية منح الشركات مهلة  90يوما قبل
تطبيق اإلجراءات اجلديدة ،وكانت «غوغل» قد
ذكرت أنها ستواصل دعم أجهزة هواتف «هواوي»
الذكية احلالية ،التي تستخدم نظام التشغيل
«أندرويد» الذي تطوره «غوغل» ،في الوقت نفسه،
فإنه بعد بدء تطبيق القيود األمريكية اجلديدة
لن يكون في مقدور مستخدمي هواتف «هواوي»
االستفادة من خدمات «غوغل» الرقمية األخرى،
مثل «غوغل مابس» للخرائط و»جي ميل» للبريد
اإللكتروني ،وهو ما يقلل شعبية هذه الهواتف.
في سياق آخر ،حركت شركة «هواوي» الصينية،
دعوى قضائية في أمريكا ضد احلكومة ،حيث
طالبت فيها بإقرار عدم دستورية إدراجها في
القائمة السوداء األمريكية ،ومنعها من شراء
املكونات والتكنولوجيا من منتجني أمريكيني.
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صحيفة “نيويورك تاميز”

نادرة مصرفية

إن أ ّيا ً من مصارف مدينة نيويورك الرئيسية
ال يدين زبونا ً عاديا ً مبلغا كبيراً .لكن احدها
فعل تلك املرة ،ودین  70ألف دوالر عن طريق
أحد موظفيه الذي وقف ،هو وزمالؤه ،يصفقون
للفتاة التي استدانت املبلغ.
وكان اسم الفتاة ديانا هالبرين ،وهي عازفة
كمان محترفة طلبت ذلك املبلغ لتسديد ثمن
كمان من نوع «غوادانييني» الفاخر ،بعدما
أمضت سنوات جتمع ما امكنها من ثمنه
االجمالي وهو  120ألف دوالر.
وقد حملت الكمان معها الى املصرف؛ القناع
موظف دائرة القروض بتلبية طلبها .وملا رآه
سألها أن تعزف عليه .فأخرجته من علبته
االنيقة ،ووقفت خمس دقائق تعزف قطعة من
تشايكوفسكي وباغانیني ،حتى غصت الغرفة
مبوظفي املصرف .وما ان انتهت حتی ارتفعت
عاصفة من التصفيق ونالت الفنانة ما تريد.

صحيفة «حرييت» التركية

تنورة قصيرة تطيح
بقاض في تركيا

أوقف القضاء التركي ،قاضيا في مدينة
إسطنبول ،وذلك بعد انتقاده حملامية ترتدي تنورة
قصيرة أثناء جلسة قضائية في إحدى احملاكم
التركية .وأشارت صحيفة «حرييت» التركية،
أن القاضي محمد يويلو أخبر نقابة احملامني
في املدينة أن احملامية توجي جيتني ظهرت
مرتدية تنورة بصورة غير الئقة .وأضاف احملامي
في اعتراضه على لبس احملامية «أنها ترتدي
تنورة ترتفع  15سم فوق الركبة ،وهو ما يثير
الغضب» .ومع انتشار القصة اجتمع حشد
من احملامني أمام قاعة استماع بأحد محاكم
إسطنبول واحتجوا على تصرف القاضي قبل
أن يدخلوا القاعة ويهتفوا «النساء ينتظرن
اعتذارا منك» .وقال رئيس نقابة احملامني في
إسطنبول للقاضي إنه يتوجب عليه تقدمي
اعتذار ،إال أن القاضي غادر احملكمة سريعا.
وعلق على احلادثة ،وزير العدل التركي ،عبد
احلميد غل ،قائال إن احلادث «غير سار ومؤسف
وغير قانوني» .وذكر نائب رئيس نقابة احملامني
في إسطنبول أنه جرى فتح حتقيق في األمر،
كما مت وقف القاضي عن العمل مؤقتا.
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كندا تغلق سفارتها في كاركاس..
وفنزويال تعلن غلق قنصلياتها في
فانكوفر وتورنتو ومونتريال

كندا تضيف  27ألف فرصة عمل خالل
مايو وسجل معدل البطالة انخفاضا
قياسيا

أعلنت كندا عن أغالق سفارتها في كاركاس عاصمة فنزويال والقت باللوم على احلكومة
الفنزويلية لرفضها جتديد اعتماد الدبلوماسيني الكنديني ،وقالت وزيرة الشئون اخلارجية
كريستيا فريالند أن نظام الرئيس احلالي نيكوال مادورو اتخذ إجراءات ملنع السفارات
األجنبية من العمل في فنزويال ،وخاصة تلك التي تدعو إلستعادة الدميقراطية وتشجع
املعارضة ورئيسها .وقالت إن تأشيرات الدبلوماسيني الكنديني ستنتهي في نهاية هذا
الشهر ولذلك لم يبقي أمامنا خيار سوى تعليق عملياتنا مؤقتا في سفارة كندا لدى
فنزويال .وتعد كندا من بني الدول الغربية التي تدعم مطالب زعيم املعارضة جوان جوايدو
لقيادة البالد وهو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويال في يناير املاضي بعد إدانة
االنتخابات غير الشرعية التي أتت بالرئيس نيكوال مادور ،وقد نصحت احلكومة الكندية
رعاياها بعدم السفر إلى فنزويال ،وميكن للكنديني هناك احلصول على املساعدة القنصلية
من سفارة كولومبيا أو االتصال بالشؤون العاملية الكندية.
وقامت فنزويال بالرد علي موقف كندا باإلعالن عن استعدادها لغلق قنصلياتها مؤقتا في
فانكوفر وتورنتو ومونتريال وسوف تترك فقط سفارتها في أوتاوا مفتوحة ،وقالت حكومة
فنزويال إن قرار كندا هو أبعد ما يكون عن كونه مسألة إدارية ،وهو قرار سياسي يعكس
استمرار العداء الذي تقوم به كندا جتاه فنزويال.

ذكرت اإلحصاءات الكندية أن معدل البطالة انخفض إلى
 %5.4مقارنة بنسبة  %5.7في شهر أبريل حيث أنخفض عدد
األشخاص الذين يبحثون عن عمل بشكل حاد ،وقد أظهر
االقتصاد الكندي عالمات القوة في مايو حيث أضاف 27700
وظيفة وانخفض معدل البطالة إلى إدنى مستوى له مقارنة
بالبيانات املتوفرة عام  .1976وكانت الزيادة في عدد الوظائف
بدوام كامل أفضل كثيرا من املتوقع حيث لم يحدث تغيير في
عدد الوظائف بدوام مؤقت ،وقال اقتصادي كبير في بنك سي أي
بي سي إن التفاصيل في التقرير تشير إلى ارتفاع عدد العاملني
حلسابهم اخلاص إلى  61500في حني انخفض عدد الوظائف في
القطاع العام بـــ  13100وفي القطاع اخلاص  20700وظيفة.
وعلى الرغم من الزيادة الصحية في العمالة الرئيسية فإن
ساعات العمل انخفضت خالل هذا الشهر وهي التي تترجم
بالفعل الناجت احمللي اإلجمالي بشكل مباشر ،وأشار تقرير
الوظائف أيضا إلى الضعف االقتصادي الذي شوهد خالل فصل
الشتاء وهو اآلن في مرحلة اإلصالح .وكانت هيئة اإلحصاءات
الكندية قد أصدرت تقريرا عن هبوط العجز التجاري في السلع
منذ أكتوبر املاضي مما ساعد على ارتفاع الصادرات ،وكان
االقتصاد الكندي قد سجل ضعفا في النمو منذ عام  2015وفي
الربع الرابع من عام  2018والربع األول من عام  2019ومع ذلك قال
بنك كندا انه يتوقع أن يكون هذا الضعف مؤقتا وأن االقتصاد
سوف تتسارع وتيرته خالل الفترة املتبقية من هذا العام .ووجد
التقرير أن قطاع إنتاج السلع قد أضاف  4900وظيفة وأضاف
قطاع اخلدمات  22800وظيفة وأضاف قطاع الصحة واخلدمات
االجتماعية  20400وظيفة وأضافت اخلدمات املهنية والتقنية
 17200وظيفة ،وفقدت خدمات األعمال والبناء والتشييد 19400
وظيفة وفقدت خدمات اإلسكان واخلدمات الغذائية 12000
وظيفة ،وعلى الصعيد اإلقليمي أضافت أونتاريو  20900فرصة
عمل في شهر مايو ،وبريتش كولومبيا  16800وظيفة وفقدت
نيوفوندالند والبرادور  2700وظيفة في شهر مايو.

مدارس تورنتو تصدر مذكرة إلى مدرسي الثانوي حتذرهم
من فقد وظائفهم
أصدر مجلس إدارة مدارس تورنتو مذكرة بعث بها إلى كل
مدرسي املدارس الثانوية تقول إن بعض مدرسني الثانوي قد
يفقدون وظائفهم إلتاحة مكان للمدرسني ذوي اخلبرة املؤهلني
والذين عملوا بالتدريس ملدة طويلة .وهذا بسبب التغييرات
التي أدخلتها حكومة املقاطعة على متويل التعليم .وقالت
املذكرة إن عملية تغيير كبيرة في وظائف التدريس جتري اآلن
وهذا يعني إن بعض املدرسني الذين -يعتبروا زيادة عن احلاجة في مدارسهم -قد يفقدون
وظائفهم .وقالت املذكرة «يرجى معرفة إننا نفهم القلق وعدم اليقني الذي ميكن أن ينشئ
للمدرسني الذين يجدون أنفسهم في هذا املوقف ،وإن املعلمني الذين سوف يفقدون
وظائفهم سيتم أعالمهم بأنهم مبدئيا أزيد من احتياجات املدارس ،وسيتم إخطارهم
بذلك رسميا يوم  28يونيو ،وسيتم إنهاء عقودهم اعتبارا من  31أغسطس».
وقالت املذكرة أيضا للمدرسني «تأكدوا إننا سنبذل كل جهد ممكن لوضع املعلمني في
مناصبهم بينما ستستمر عملية تغيير املناصب في املرحلة الثانوية طوال شهر يونيو
ويوليو وأغسطس» ،وقد أصدر مجلس إدارة مدارس تورنتو هذه املذكرة بعد أسبوعني من
التأكد من إلغاء  313فصل دراسي في جميع أنحاء املدينة للعام الدراسي .2020 – 2019
وقال مجلس إدارة مدارس تورنتو أيضا إن بعض الكورسات الدراسية ستحتاج إلى ضمها
معا لكي تستطيع املدارس تقدمي فصول دراسية معينة ،ويعزو اجمللس هذه التغييرات
إلى قرار وزارة التعليم في أونتاريو لزيادة متوسط عدد الطالب في الفصل الواحد وكذلك
خفض مبالغ التمويل الذي تتلقاه اإلدارة من حكومة املقاطعة عن كل طالب ،وكانت
حكومة املقاطعة قد أعلنت أنها ستضع  1.6بليون دوالر حلماية املدرسني اللذين ال يريدون
ترك وظائفهم .وقالت ليزا طومسون وزيرة التعليم في أونتاريو «لدينا برنامج للتأكد من
إنه لن يفقد أي فرد وظيفته بشكل ال إرادي» ولكن رئيسة مجلس إدارة مدارس تورنتو قالت
إن فقدان الوظائف لن يكون تطوعيا وإن املعلمني الذين سيستغني عنهم لن يكون لهم
وظائف في اخلريف القادم ،وسوف يقوم اجمللس باالجتماع معهم يوم  5يوليو القادم ،هذا
وقد أعلن مجلس إدارة مدارس يورك الكاثوليكية أيضا عن تسريح عدد من املدرسني ،وقال
رئيس اجمللس في رسالة إن هذا العام وبسبب خفض التمويل املالي لم يعد من املمكن
استيعاب عدد كبير من املدرسني ،وإن خفض التمويل أدى إلى عجز مقداره  7.7مليون دوالر
في ميزانية اإلدارة وإن تسريح املدرسني سيبدأ اعتبارا من شهر سبتمبر 2019

مجموعة قانونية ترفع دعوى ضد احلكومة لرفضها
تقدمي الدعم للعاملني مبعسكرات الكتاب املقدس
هاليفاكس :قالت مجموعة قانونية إنها قدمت دعوى
قضائية ضد احلكومة الفيدرالية لرفضها تقدمي املنح
املالية للوظائف الصيفية في البرنامج الصيفي ملعسكر
الكتاب املقدس في أونتاريو وهاليفاكس ،وقال مركز العدالة
للحريات الدستورية إنه يعمل بالنيابة عن مراكز الكتاب
املقدس الدولية والتي تدير معسكرات صيفية لدراسة
الكتاب املقدس غرب مدينة بيتربرو وشمال شرق هاليفاكس.
وكانت اإلدارة الفيدرالية للموارد البشرية والتنمية االجتماعية قد رفضت الطلب اخلاص
بالتمويل املالي للوظائف الصيفية للبرامج الصيفية التي تديرها مراكز الكتاب املقدس
وقالت إنها ترفض طلب هذه املراكز ألنها ترفض التوقيع على قبول حق املرأة في اإلجهاض،
وقال رئيس مركز العدالة أن مراكز الكتاب املقدس تتلقي هذا الدعم املالي منذ اكثر من
عشر سنوات ،ولكن رفضت إدارة املوارد البشرية في كندا دفع هذا الدعم في شهر مايو،
وليس هناك سبب واضح لذلك ،وقال إن مجموعته القانونية ستطلب من احملكمة اإلعالن
عن إن قرارات إدارة املوارد البشرية غير معقولة وتتدخل بشكل غير معقول في حقوق
احلريات الدينية ملعسكرات الكتاب املقدس.

اعتقال قس بعد توترات
في قرية املثليني
قبل يوم واحد من رفع علم قوس قزح الذي يشير
إلى (جماعة املثليني) في قاعة مدينة تورنتو
لالحتفال ببداية شهر الفخر لهذه الفئة ،قامت
جماعة دينية بزيارة قرية املثليني جنسيا مؤخرا،
وبدأوا في التحدث بكلمات وتعليقات من خالل
ميكروفون َبدت لسكان القرية على أنها تحَ ط
منهم ،وقام البعض بتصوير احلادث ونشره على
اإلنترنت وظهر فيه القس ديفيد لني وهو يتحدث
في امليكروفون في شارع (تشرش) ويقول لسكان
القرية «أخرجوا من هذا كمسيحيني» وقاربت
مدة الفيديو ساعتان وقال القس أيضا إنه ال
يكره أحدا ولكن الناس الذين يكرهون املسيحية،
يريدونه أن يبقي مختفي داخل دوالب .ويظهر في
الفيديو أن القس بدأ يتواصل مع عدد من الناس
ويسألهم إذا كانوا يحتملون كالمه؟ ولكن طلب
منه أحدهم أن يذهب بعيدا ،وأقترب أخرون منه
ليقولوا له إنه يزعجهم ألنه يقول عنهم انهم
بغيضون ،وجتمع عدد اكبر من الناس وحدثت
توترات فصلت أعضاء اجلماعة الدينية عن
بعضهم ،واتصل سكان القرية بالشرطة التي
جاءت واعتقلت القس ديفيد إلزعاجه لسالم
املنطقة .وقالت الشرطة انهم سيوجهون له
تهمة رسمية وسيجري حتقيقا ملعرفة ما إذا
كانت هناك مبررات التهامات بالكراهية ،وقالوا
إن محققي جرائم الكراهية سيراجعون ما قيل
في الفيديو ،وطلب من الناس تسليم أي شرائط
فيديو قاموا بتصويرها عن هذه احلادثة .وأنكر
أعضاء اجلماعة الدينية أن رسالتهم تتضمن
أي محتويات بغيضة ،وفي نهاية املطاف صرف
احلشد ،وقالت الشرطة إنها تريد أن تطمئن
سكان القرية بانها تأخذ هذا األمر على مأخذ
اجلد وجتري حتقيقا سليما وشامال.

أندرو شير يتعهد بجعل التجارة احلرة
بني املقاطعات الكندية جزء من احتاد فيدرالي قوي
أوتاوا :تعهد رئيس حزب احملافظني الفيدرالي أندرو شير بانه إذا فاز في االنتخابات القادمة فسوف تتفاوض حكومته على صفقة
للقضاء على احلواجز التجارية بني املقاطعات الكندية ،وقال إن يريد احتاد فيدرالي قوي وأكثر حرية وأكثر ال مركزية ويحترم القضاء.
وقال أندرو شير إنه في حالة فوزه سيعني وزير للتجارة بني املقاطعات وسيكون هدفه الوحيد هو التفاوض على اتفاق شامل
ورسمي للتجارة احلرة بني املقاطعات ،وقال إنه سيعقد اجتماعا لرؤساء وزارات املقاطعات خالل  100يوم من انتخابه بخصوص هذا
املوضوع ،وقال إن هذا سيكون صفقة جتارة حرة حقيقية مثل نافتا وستكون هذه خطوة لألمام ،وكانت حكومة احملافظني السابقة
قد بدأت مفاوضات مع املقاطعات حول اتفاقية التجارة احلرة الكندية والتي دخلت حيز التنفيذ عام  ، 2017غير أن أندرو شير قال
«انه ليس هناك أي شيء حرا في هذا االتفاق» الذي يحتوي على 130صفحة من القيود التي لم يحاول جسنت ترودو إصالحها حتى
اآلن .وفي شهر يوليو من العام املاضي عني ترودو وزيرا للتجارة الداخلية هو دومينك لوبالن وكلف مبمارسة الوالية القضائية بشكل
كامل علي التجارة الداخلية إلزالة احلواجز ولكنه أضطر لتوسيع أعماله لتشمل أولويات أخري لبعض املقاطعات ،واتفق رؤساء
املقاطعات على بضع خطوات قليلة نحو التجارة احلرة بني املقاطعات منها القضاء على االزدواجية في أنظمة سالمة األغذية
الفيدرالية واإلقليمية .وأتهم أندرو شير جسنت ترودو بانه قام بعزل املقاطعات الغربية وأثار اخلالفات ما بني املقاطعات األخرى ،وقال
انه يرغب في التخلص التدريجي من صناعة املواد الطبيعية في الغرب ،وأكد أندرو شير مجددا عزمه على إنشاء ممر لنقل الطاقة
من الساحل إلى الساحل ،وقال إنه سيعزز احتاد فيدرالي غير مركزي بني املقاطعات ووعد بان توفر حكومته متويال مستقرا للرعاية
الصحية وغيرها من برامج اخلدمات االجتماعية والسماح للمقاطعات أن تقرر أفضل الطرق إلدارة وتنفيذ هذه البرامج ،ووعد
أيضا أن توفر احلكومة قيادة قوية بشأن املسائل التي تقع ضمن القضاء الفيدرالي حني تكون املصلحة الوطنية على احملك وحينما
تختلف املقاطعات في مسائل متديد خطوط أنابيب النفط وعلى تقليل احلواجز الداخلية على التجارة داخل كندا.

ترودو في مؤمتر املساواة بني اجلنسني :إن كراهية النساء
تدخل للمناقشات العامة
فانكوفر :حتدث رئيس وزراء كندا في مؤمتر عاملي حول قضية املساواة بني اجلنسني وقال «إن هذه
القضية تتعرض للهجوم ،وفي عصر وسائل التواصل االجتماعي أصبح من السهل السخرية ونشر
اآلراء البغيضة» .وقال ترودو هذا في كلمته االفتتاحية لهذا املؤمتر الذي حضره عدد من زعماء العالم
مبا فيهم رؤساء من كينيا وغانا وأثيوبيا ،وقال أيضا إن الكراهية تدخل في النقاش العام ،وهناك
جماعات حتاول أن تقلل من حقوق املرأة ،وإن احلقوق التي نتمتع بها في كندا واحلقوق التي يتمتع
بها العديد من الناس حول العالم ليست مكفولة .وإن املساواة بني اجلنسني تتعرض للهجوم وال يسعني إال أن أتخيل مدى
صعوبة أن تكون النساء على اخلطوط األمامية ...ولم يقل ترودو ماذا يقصد بهذا! ولكنه كان قد حتدث مع نائب الرئيس
األمريكي عند زيارته لكندا منذ وقت قريب حول القوانني اجلديدة التي وضعتها أمريكا لتقييد اإلجهاض ،وحتدث ترودو أيضا
في خطابه أمام املؤمتر عن التحقيقات القومية التي أجرتها كندا عن السيدات والفتيات من الشعوب األصلية الالتي قتلن أو
اختفني .وقال إن كندا ميكنها أن تفعل أفضل من ذلك إلنهاء العنف ضد النساء ،وقاطعته سيدة من احلشد قائلة «لم تفعل
شيئا» ،فقال ترودو «أسمحوا لي أن أكون واضحا أن حكومتنا ستكون دائما شريكة لكم ومستعدة لالعتراف باألخطاء التي
ارتكبت والعمل بجد لبناء مستقبل أفضل جلميع أطفالنا» ،وأشارت صحفية تعمل بهيئة اإلذاعة البريطانية الي أن جسنت
ترودو قد مر بسنة صعبة حيث طرد حزبه وزيرتان من احلكومة وهما جودي ويلسون وجني فيلوبوت ،ورد ترودو قائال :إن هذه
التجربة جعلته يفكر بشكل مختلف حول هذا األمر ،وقال أن يكون لديك أصوات قوية لوجهات نظر مختلفة يعني أن تعاني
من التحدي ويجب أن حتاول مرة أخري لتعرف ما هو الطريق الصحيح لألمام
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ا�صول ولياقة

العائلــــــــة

اجملاملة:
املقادير:
قد جتاملني صديقتك أو زميلتك ،وتثني على ذوقها في
 2كوب من دقيق فاخر –  3مالعق شاي من
انتقاء ثوبها اجلديد -إذا سألتك عن رأيك -رغم أنه قد ال
مسحوق التخمير (بيكنج باودر) – ذرة ملح ناعم
يروقك ذوق الثوب .فتقولني ماال تودين قوله حتى ال تتسببي
–  2کوب من سكر « بودرة ».
في إحراجها.
عصير برتقال ملء كوبني  -نصف كوب من الزيت
ولكي تتخلصي من مأزق كهذا ،وحتى ال يجرح تعليقك
(أو النباتني)  -بشر قشر برتقالتني .
أو رد فعلك إحساسها ،امتدحي ذوقها في انتقاء اللون أو القماش أو املوديل الذي يناسبها متاماً .وهذا
الطريقة:
تنخل املواد اجلافة معا ً (املقادير رقم  )1ثم يضاف الكهربي  .وتصب العجينة في صينية متوسطة للهروب من التعليق على الثوب ككل ،وميكنك أن تقولي لها :هل هو مريح؟
اليها عصير البرتقال والزيت ثم بشر البرتقالتني ،احلجم مدهونة جيدا ً بالزيت.
عند الزيارة:
ً
ً
ملحوظة:
يفضل أن تكون مدة الزيارة للجيران أو األهل أو األصدقاء قصيرة نوعا مهما كان احلديث ممتعا ،والصحبة
ويتم العجن بخفة أصابع اليد الواحدة (وهذه
قد تقل كمية السكر عن الكوبني إذا كان نوع مشوقة ،ألن احلياة أصبح إيقاعها سريعاً ،ولكل مسئولياته ومشغولياته التي متأل كل يومه.
قاعدة عامة في عمل أي نوع من أنواع الكيك)
إذا لم يتيسر العجان الكهربي أو مضرب الهواء البرتقال املستخدم عصيره حلو املذاق.
من آداب احلديث:
االستدراج في احلديث ،طريقة ممقوتة الصطياد األخبار ،كما أن التقصي ملعرفة التفصيالت عن كل
خبر ،يعد أمرا ً غير الئق وغير مهذب.
عند االختيار:
إذا قدم لك طبقا ً من أي صنف من أصناف احللوى أو اللحوم ،فال تبحث بعينيك عن القطعة التي تروق
لك وتتأخر في االختيار ،ولكن تناول القطعة املوضوعة في الطبق أمامك  ...فهذا أسهل بكثير ،وأكثر
إذا اصفر القماش نتيجة لشدة سخونة املكواة
لياقة
إجلئي فورا إلى شطف القماش باملاء البارد وقليل
اختالف رأي:
من الصابون.
تختلف اآلراء وتتعدد من شخص آلخر ،لذلك عود نفسك على التحلي بصفة اإلصغاء ،واتساع الصدر
إذا أردت إضفاء مذاق جديد لعجينة الكيك ،ضعي
لآلراء التي تخالف رأيك .فال تظهر التأفف أو الضجر ،أو تقاطع املتحدث .وإذا استدعى األمر مناقشة
مقدار ملعقة شاي من القرفة أو البهارات.
رأي معني بالذات ،فناقشه في هدوء ،وبال طويل.
إلزالة رائحة البهارات أو أي نوع من التوابل من
قواعد مرور:
املطحن الكهربائي ،اطحني به قليال من اخلبز
من قواعد اللياقة إذا التقى شخصان عند الباب أن ينتظر الداخل من الباب ،حتى يخرج اخلارج منه
احملمص.
احرصي على حتديد البقع بإطار من غرز السراجة قبل أن تسلمي الثوب حملل تنظيف املالبس لتضمني أو من الناحية اليمني.
إزالة كل البقع.
األجزاء الصغيرة املتبقية من قطع الصابون ،اجمعيها وبلليها باملاء لبعض الوقت ثم اضغطي عليها
بيدك لدمجها ببعض فتحصلي على قطعة جديدة من الصابون.
إلزالة اللمعان من البنطلون أو اجلاكيت أو رابطة العنق (للرجال) ،يعد خليط من خمس مالعق من
تطوير القدرة على التعبير عما نريد قوله ،أمر
املاء وخمس مالعق من النشادر ومثلها من امللح ،ويترك اجلميع لتذوب .ثم تُبل فرشاة في هذا اخلليط من الهام تعلمه في سن مبكرة ،إذ يعد عامالً
ويدعك بها اجلزء الالمع عدة مرات ويترك ليجف .هذه الوسيلة ميكن تطبيقها على األجزاء الالمعة في من عوامل النجاح في احلياة والقدرة على لفت
املالبس الصوفية.
االنتباه ،فكم من األذكياء واملبدعون لديهم
العديد من األفكار ولكن ينقصهم التعبير عنها،
لذلك ال يجدون داعما ً ألفكارهم ومشاريعهم.
إليكم الطرق لتعزيز القدرة على التعبير وذلك
من خالل:
 1ـ محاولة احلديث في البداية مع شخص ثقة
ومقرب لك ،والتحدث له عما ينتابك من مشاعر التعبير وتغلبوا عليها بل صاروا من أعظم
عندما تريد التعبير ،وإن لم تستطع التعبير وقتها اخلطباء ،مثل دميوستني الذي أصبح خطيب أثينا
فاستعن بالكتابة للتعبير عما بداخلك ،وبعدها العظيم بعدما كان يتلعثم.
 5ـ حاول احلديث ملن يقابلك عما تشعر به أو ما
اقرأ ما كتبته بصوت مرتفع للتدرب للتعبير عن
تريد إيصاله له بلغة بسيطة وغير معقدة حتى
أفكارك.
 2ـ حاول التكلم مع نفسك أمام املرآة ،ألن يفهمك ،وال تسترسل كثيرا ً في احلديث حتى ال
هذا األمر سيجعلك تتخلص من اخلجل بشكل ميل من يستمع إليك.
 6ـ من املهم جدا ً قبل أن تتحدث وتعبر عما
تدريجي.
 3ـ ثق متاما ً بأن التعبير مثله مثل أي أمر آخر تريده ،أن تكوني أنت فاهمة لنفسك جيدا ومدركا ً
تستطيع التدرب عليه واتقانه مع الوقت ،وحتقيق ملا تريد أن تقوله ومحيطا ً بكل جوانب األمر الذي
تريد التحدث به ،بهذه الطريقة ستعبر بوضوح
النتائج املبهرة فيه.
 4ـ اقرأ عن الذين كان يواجهون مشاكل في واختصار ملن حولك.

من جتارب الأخريات

كيف �أمتلك القدرة على التعبري؟

جتنبي هذا اخلط�أ عند حت�ضري املعجنات
تعد الزبدة من املكونات الرئيسية في الكثير من وصفات احللويات واملعجنات ،وتؤثر طريقة
تذويبها والتعامل معها على مذاق وجود الوصفة.
وتطلب العديد من الوصفات أن تكون الزبدة بدرجة حرارة معينة ،فالبعض منها يحدد أن تكون
بدرجة حرارة الغرفة ،ووصفات أخرى تؤكد على ضرورة أن تكون الزبدة ذائبة بالكامل.
وال يتحلى الكثيرون بالصبر النتظار أن تذوب الزبدة في درجة حرارة الغرفة ،ويلجؤون إلى تذويبها
في الشمس أو على النار أو في فرن امليكروويف ،وهذا خطا ً ميكن أن يؤثر على الوصفة بشكل
سلبي ،بحسب صحيفة هافينغتون بوست األمريكية.
إذا قمت بإذابة الزبدة ،فإنك تفصل الدهون واملاء عن بعضهما البعض ،وإذا كنت تريد حتضير
الكعك أو الفطائر أو الكعك املقرمش ،فإن الزبدة املذابة ستفي بالغرض ،وكذلك احلال إذا كنت
ترغب باحلصول على نكهة فقط من الزبدة.
ويجب أن تكون درجة حرارة الغرفة قريبة من  65درجة فهرنهايت ،وتوصف درجة احلرارة املثالية
بأنها يجب أن تكون باردة إلى حد ما ،بحيث ال تذوب الزبدة بشكل كامل ،ولكنها تكون لينة
بشكل كافي لضربها في اخلالط واحلصول على كرمية دون أن تتكتل.
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الكوجنر�س يخ�شى ح�صول ال�سعودية على تكنولوجيا ح�سا�سة لأ�سلحة
�أمريكية متطورة ب�شكل غري م�سبوق
أبدى مشرعون بالكوجنرس مخاوفهم من إمكانية حصول اململكة العربية السعودية على
تكنولوجيا فائقة التطور واحلساسية من خالل صفقة السالح التي أبرمتها مع إدارة الرئيس
األمريكي دونالد ترامب الشهر املاضي.
وجاءت هذه اخملاوف عقب اكتشاف املشرعني لبند في صفقة البيع ينص على تركيب وإنتاج
أسلحة داخل اململكة بدل استيرادها مما سيفتح الباب أمام السعودية لالطالع على أسرار
تكنولوجيا تصنيع أسلحة أمريكية متطورة.
وبحسب مسؤولني أمريكيني ،فقد كانت الصفقة مبثابة مفاجأة للمشرعني الذين شعروا
بالغضب ألن اإلدارة اختارت جتاوز الكوجنرس ،كما أن معظم أعضائه لم يعلموا إال بعد أيام من
إعالن الصفقة عن البند الذي يسمح للسعودية باحتضان مصانع إلنتاج أنظمة توجيه ومراقبة
إلكترونية لقنابل «بافواي» املوجهة بدقة ما يجعل الرياض تدخل عالم تكنولوجيا األسلحة
فائقة الدقة.
وكان الرئيس األميركي قد أشار إلى أن تعاقدات جديدة الستيراد السعودية لألسلحة األميركية
بإجمالي تكلفة  13مليار دوالر كطائرات «هرقل» ودبابات «برادلي» سيؤمن  40ألف وظيفة جديدة
في الواليات املتحدة.
وكان مينيديز قد أوقف بيع  120ألف قنبلة دقيقة للمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية
املتحدة العام املاضي بسبب ورود عدة تقارير عن خسائر في األرواح بني املدنيي جراء الغارات اجلوية
التي يقودها التحالف السعودي في اليمن ،وقال السناتور إن اإلدارة فشلت في إقناعه بأن بيع
املزيد مما يسمى القنابل «الذكية» سيمنع سقوط املزيد من القتلى املدنيني في هذا البلد.

تقـــــــــــارير

الراهب بول�س
الربامو�سي � ً
أ�سقفا
ل�شرق كندا ب�أ�سم
الأنبا بول�س
ترأس البابا تواضروس الثانى بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية قداس رسامة
أساقفة جدد للخدمة الكنسية مبصر واملهجر وذلك وسط حضور مائة أسقف من أساقفة
اجملمع املقدس.
ضمت القائمة جتليس األنبا أنطونيوس مرقس أسقفا إليبارشية جنوب إفريقيا ،ورسامة كل
من :بولس البراموسى أسقفا إليبارشية شرق كندا ،وإيالريون البراموسى أسقفا إليبارشية
البحر األحمر ،وميخائيل احملرقى أسقفا إليبارشية منفلوط ،ومتاؤس األخميمى أسقفا
ورئيسا لدير العذراء بأخميم
فيما منح البابا تواضروس االنبا انطونيوس مرقس رتبة مطران معلنًا تأسيس ايبراشية
جديدة للخدمة بجنوب أفريقيا ،مؤك ًدا على أهمية اخلدمة بالقارة السمراء.

عودة قبطتيان بعد اختطافهما ب�أ�سيوط واملنيا

حاكم دبي يقر ا�سرتاتيجية جودة احلياة يف الإمارات
ترأس محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،مجلس
الوزراء بقصر الرئاسة في أبوظبي ،أقر خاللها استراتيجية جودة احلياة في دولة اإلمارات حتى عام
.2031
وأوضح محمد بن راشد ،عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»« :لدينا  90مشروعا ضمن
االستراتيجية تتعلق بالصحة البدنية والنفسية والصحة الرقمية لألجيال ،وترسيخ العالقات
األسرية وتعزيز جاذبية العيش في مدننا اخملتلفة».

م�صر وتون�س واجلزائر جتدد رف�ضها للتدخل اخلارجي
يف ال�ش�أن الليبي

أكد وزراء خارجية تونس ومصر واجلزائر ،في بيان مشترك ،رفض بلدانهم للتدخل اخلارجي في
الشأن الليبي ،وتدفق السالح إلى داخل ليبيا مبا يؤجج الصراع الداخلي.
وجاء في البيان الثالثي املشترك ،عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الثالث في تونس« :أعرب
الوزراء عن بالغ قلقهم من الوضع احلالي في ليبيا ،مؤكدين مواصلة العمل سوية لتقريب
وجهات النظر بني األطراف الليبية من أجل وقف إطالق النار».
وأضاف البيان أن «الدول الثالث تؤكد أنه ال حل عسكريا لألزمة الليبية ،وضرورة احلفاظ على
املسار السياسي سبيال حلل األزمة».
من جانبه ،قال وزير اخلارجية التونسي خميس اجلهيناوي« :أكدنا اليوم التمسك بسيادة
ووحدة الدولة الليبية واحلل السياسي كمخرج وحيد للخروج من األزمة» ،مشددا على أن
«التسوية لن تكون إال سياسية توافقية ،وليس هناك أي حل عسكري لألزمة الليبية».
وأكد الوزير التونسي على أن الوزراء «شددوا على ضرورة الوقف الفوري لالقتتال اجلاري في
ليبيا ،والذي أسفر عن مئات القتلى وآالف اجلرحى وعشرات اآلالف من املهجرين».
ورحب الوزراء في اجتماعهم ،مبختلف املساعي واجلهود املبذولة من أجل استئناف العملية
السياسية في ليبيا برعاية األمم املتحدة وآخرها قمة «الترويكا  -االحتاد اإلفريقي» ،والتي
عقدت في القاهرة في أبريل املاضي.
واتفق الوزراء على عقد االجتماع املقبل في اجلزائر ،على أن يتم حتديد موعده الحقا.

عادة الفتاة القبطية اميرة شنودة إلى منزل
أسرتها بعد تغيبها ملدة 4ايام ،وقدم نيافة األنبا
مكاريوس أسقف عام املنيا وابوقرقاص الشكر
لألجهزة األمنية باملنيا على التعاون الكبير
من اجل عودة السيدة القبطية اخملتفية أميرة
شنودة.
وسادت حالة من االرتياح بقرية صادق قلينى
التابعة ملركز املنيا بعد عودة سيدة قبطية
اختفت قبل أربعة أيام ،في ظروف غير معروفة،
وجنحت جهود البحث في العثور عليها وإعادتها
وتسلميها للكنيسة.
وكانت أميرة شنودة سيدة قبطية متزوجة
اختفت قبل أربعة أيام ،وهو أثار حالة من الغضب
ولكن جهود البحث جنحت في احتواء األزمة .كما

عادة الفتاة القبطية «مرمي رفعت « التي تغيبت
عن منزل أسرتها بقرية رزقة الدير احملرق بأسيوط.
قال عماد غبريال احملامي ،من قرية رزقة الدير احملرق
مبحافظة أسيوط ،أن الفتاة القبطية املتغيبة
«مرمي رفعت توفيق» عادت إلى منزل أسرتها
بالقرية بعد غيابها عن منزل األسرة ليومني .كما
توجه غبريال بالشكر الي كافة األجهزة األمنية
على تعاونهم مع أسرة الفتاة وتطبيقهم
للقانون وسعة صدرهم.
وكانت الفتاة القبطية مرمي رفعت توفيق
«»16عام تغيبت عن منزل أسرتها بقرية رزقة
الدير احملرق بركز القوصية بأسيوط ،منذ يومني
أثناء تاديها امتحانات نهاية العام وحررت أسرتها
محضر مبركز شرطة القوصية

زعيم كوريا ال�شمالية يعدم جرناال ب�إلقائه يف حو�ض للأ�سماك
أعدم الزعيم الكوري الشمالي ،كيم جوجن أون ،جنرالاً  ،بإلقائه في حوض مليء بأحد أشرس أنواع
األسماك ،التهامه بالتخطيط النقالب.
و أُلقي اجلنرال في حوضا ممتلئا بسمك «البيرانا» العمالق ،مت بناؤه داخل سكن كيم ، ،بعد قطع
ذراعيه وجذعه بالسكاكني ،ما يجعل من غير الواضح ما إذا كان اجلنرال قد ٌقتل على يد سمك
البيرانا أم مات متأثرا بجراحه أم غرق.
و استلهم الزعيم الكوري الشمالي هذه الطريقة من فيلم جليمس بوند لعام « 1977اجلاسوس
الذي أحبني».

رئي�سة وزراء بريطانيا ماي تبلغ املحافظني ر�سميا با�ستقالتها من زعامة احلزب
أبلغت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي حزب احملافظني الذي تتزعمه رسميا باستقالتها من زعامة
احلزب مما يفتح الطريق أمام املنافسة على خالفتها ومن ثم حتديد رئيس الوزراء اجلديد.
وستبقى ماي رئيسة للوزراء وقائمة بأعمال زعيم احلزب حلني قيام املشرعني املنتمني للحزب
وأعضائه باختيار الزعيم اجلديد في ختام عملية يتوقع أن تستمر عدة أسابيع.
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تقـــــــــــارير

عامل امل�صريات د .و�سيم ال�سي�سي يفتح قلبه لـــ “جود نيوز”

نحتاج �إىل مراجعة �إىل تاريخنا الديني والقومي
 ٢٥دي�سمرب هو التاريخ الأدق مليالد ال�سيد امل�سيح
عبد النا�صر بعرث الذهب امل�صري يف حروب اليمن التي ال ناقة لنا فيها وال جمل

حوار :جرجس إبراهيم

اشتهر بانه عالم املصريات أو «املصرولوجيا»
وهو طبيب جراحات املسالك البولية ،الف
كتاب «( ”Medicine in Ancient Egyptالطب في
مصر القدمية) في مكتبة الكونغرس األمريكي،
وكتاب “نظرة طبية فاحصة في احلب واجلنس”
وكتاب “مصر التي ال تعرفونها” انه املؤرخ
والطبيب الدكتور وسيم السيسي الذى فتح
قلبه لـــــ “جود نيوز” ليرد على العديد من
األمور الشائكة في علم التاريخ املصري احلديث
والقدمي.
ما رأيك كمؤرخ في مقولة أن «معظم التاريخ
مزيف وكتب على هوى احلكام»؟
التاريخ يتم تقيمه طبقا إلى أمران فقط ،هو
احلدث عندما يقع ،وهو لم يختلف عليه احد،
واألمر الثاني هو رأي وحتليل املؤرخ وهو يعد رأي
شخصي ،ودائما ما جند أن هناك رأي محايد ورأي
منحاز ،فمثال امللك هنري الثامن ملك إجنلترا يرى
بعض املؤرخني انه ملك عظيم جدا وانه أسس
اإلمبراطورية البريطانية العظمى فحني يرى
مؤرخني انهم ملك ديكتاتور ظالم فصل الكنيسة
اإلجنليزية عن الكنيسة الكاثوليكية ،لكن
احلقيقة التاريخية الثابتة أن امللك هنري الثامن
هو من فصل الكنيسة اإلجنليزية عن الكنيسة
الكاثوليكية ،و مثل أخر ابو بكر الصديق تذكر
كل املصادر التاريخية واالحاديث انه شخصية
عظيمة تبرع بكل ماله للفقراء وفي سبيل
الدعوة اإلسالمية ولنصرة نبي اإلسالم ولكن لم
تذكر املصادر التاريخية أن ابو بكر الصديق مات
مسموم من طبيبه اخلاص .
ما تقييمك لفترة وسياسة عبد الناصر وهل
أستحق مدح التاريخ املبالغ فيه والذي كتب
عنه؟
أوال حتى نحكم على الفترة التاريخية التي
حكم بها مصر الرئيس جمال عبد الناصر علينا
أن نتفق على قاعدة مهمة انه من «من ثمارهم
تعرفونهم» وإذا نظرنا إلى حال اململكة املصرية
التي ورثها عبد الناصر بعد ما يقرب من 20عام
من تولي عبد الناصر السلطة كان اجلنيه املصري
يساوي  5دوالرات أو أكثر ،وبعثر الذهب املصري في
حروب اليمن التي ال ناقة لنا فيها وال جمل.

وكان الرئيس السيسي قال في إحدى خطبه
أن الغطاء الذهبي ملصر ضاع في اليمن دون أن
يوضح اكثر من ذلك ،كما أن عبد الناصر استلم
السلطة في مصر وكان يخضع للتاج امللكي في
مملكة مصر السودان وقطاع غزة فعندما اتخذ
عبد الناصر مع اإلجنليز قرار فصل السودان وهو ما
رفضه النحاس باشا في أي مفاوضات جلالء اإلجنليز
عن مصر وقال «قطعت يدي وال تقتطع السودان».
فعبد الناصر قطع أوصال هذه اململكة الكبيرة
في فترة قصيرة جدا ففي عام  1956أصبحت
مصر وقطاع غزة فقط ،وأصبحت سيناء منزوعة
السالح طبقا لقرار االنسحاب من عدوان 1956
وحتول مضيق باب املندب إلى ممر مالحة دولي
وفقدت مصر السيطرة عليه كل هذا حدث في
خالل سنوات بسيطة من حكم عبد الناصر ،أما
عندما سلم عبد الناصر السلطة فسلم مصر
محتل منها سيناء وقطاع غزة ،وفي حقيقة األمر
أن عبد الناصر لم يضيع سيناء وقطاع غزة فقط
من احلكم املصري ولكنه ضيع القدس والضفة
الغربية واجلوالن ،فهو ضيع مصر والعرب جميعا.
أما على املستوى الداخلي فعبد الناصر اصدر
قرارات التأميم التي لم تفتت الرقعة الزراعية

فقط ولكنها فرقت النسيج االجتماعي للمجتمع
املصري كله فاصبح الفالح ضد املستأجر،
والساكن ضد مالك العقار ،والعامل ضد مالك
املصنع ،كل هذا كي يكسب عبد
الناصر الشعبية الزائفة ،أمام إجناز
السد العالي الذي يتحدثون عنه
هو إجناز وهمي حرم مصر من اهم
مورد هو الطمي الذي كان يأتي
مع مياه الفيضانات والتي كانت
سبب في اقتراب األراضي الزراعية
في مصر من التصحر بسب نقص
الطمي ،كما أن مصر باتت مهددة
بحدوث كارثة كبرى في حلظة
ينهار فيها جسم السد.
ً
يحتاج تاريخنا
في رأيك ...هل
القومي والديني إلى «مراجعة»؟
طبعا بال شك نحتاج إلى مراجعة إلى تاريخنا
الديني والقومي فهناك الكثير من املفاهيم التي
حتتاج إلى مراجعة فمثال ندرس أطفالنا في املرحلة
االبتدائية أن فرعون وجنوده كانوا من الظاملني،
وهي تعني أننا نحكم على تاريخ ميتد إلى اآلالف
السنوات بأنهم من الظاملني فحني مازال العالم

كله يتعلم من حضارة قدماء املصريني فعلينا أن
نهتم بالتاريخ القومي وان نفهم النص الديني
وسبب نزوله ووقت نزوله دون اإلخالل بالنص
التاريخي.
وسط اجلدل احلالي واالنقسام بني أقباط مصر
في اخلارج حول ضرورة االحتفال بعيد امليالد ٢٥
ديسمبر أو  ٧يناير  ...ما رأيك في هذا األمر؟
البد أن نعترف أن  ٢٥ديسمبر هو التاريخ األدق مليالد
السيد املسيح وفلكيا  ٢٥ديسمبر هو األقرب
مليالد املسيح من  ٧يناير ،والكنيسة الكاثوليكية
تعتمد على التقومي الشمسي وهو السليم
فلكيا ،فحني أن الكنيسة القبطية األرثوذكسية
تعتمد على التقومي النجمي ،وان عيد امليالد البد
أن يوافق  ٢٩كيهك بالتقومي القبطي فالكنيسة
املصرية كانت حتتفل بعيد امليالد يوم  ٤يناير حتى
عام  ١٥٨٢وصدر قرار بتعديل االحتفال.
كيف استفدمت كعالم املصريات من دراستكم
وممارستكم الطبية؟
استفدت في توثيق األحداث التاريخية باملنهج
العلمي واستخدام أدوات البحث في كشف
احلقائق التاريخية وان أرى أن استخدام لفظ علماء
الدين هو استخدام فغير محله
فالعالم هو من يخضع علمه
للتجار واألبحاث وتكون نتائجه
ثابتة أم املنطوق الصح على رجال
الدين هو فالسفة أو باحث دين،
فهم مفكرين أصحاب حتليل أو
رأي وليس أكثر من ذلك.
قلت أن لفظ «فراعنة» غير
صحيح  ...هل ميكن إيضاح هذا
االمر؟
هذا صحيح أول من استخدم
لفظ فراعنة هو عالم املصريات
البريطاني فالندرس وجاءت تسميته بعد حتريف
«بر عون» التي تعني البيت العالي وهو يعني
فعليا اختصار حياة وإجنازات وحضارات وتاريخ ٥٦١
ملك من ملوك مصر القدمية في كلمة فرعون من
الثابت تاريخا أن حكام مصر القدمية كان يطلق
عليهم «ملك» وليس فرعون التي تعني البيت
العالي.

احلكومة الكندية تقوم بت�سوية لوقف الدعاوي الق�ضائية �ضد برناجمها للم �شمل الأ�سرة
قامت احلكومة الفيدرالية بتسوية سرية لتنهي قضيتان ضدها أمام احملاكم تتعلق ببرنامج جمع شمل األسر
املهاجرة الذي مت تقدمي طلبات بخصوصه على اإلنترنت والذي قيل عنه انه برنامج غير عملي ومعيب وغير عادل ولكي
حتل احلكومة هذه املسألة فتحت ملقدمي الطلبات املتضررين  70مكانا يسمح لهم بكفالة أباءهم وأجدادهم.
وقد بدأت اإلجراءات القانونية ضد احلكومة الفيدرالية في تورنتو وفانكوفر بعد بدء عملية تقدمي طلبات على اإلنترنت
لكفالة األقرباء في  82يناير املاضي ،وهي العملية التي تركت األف الناس محبطني وغاضبني النهم لم يتمكنوا من
الوصول إلى منوذج الطلبات أو لم يستطيعوا ملئها بالسرعة الكافية ،فقد فتح املوقع مللء الطلبات عند الظهر
وأغلق بعد أقل من تسعة دقائق ،واندلعت الشكاوي الغاضبة وقال البعض إن السباق إلى ملف التطبيقات عمل
ضد أولئك اللذين يعانون من إعاقة جسدية وأولئك الذين يعيشون في أماكن منعزلة تكون اتصاالت اإلنترنت فيها
بطيئة.
ورفض احملاميون املشاركون في الدعوي القضائية تقدمي أي تفاصيل عن االتفاق بينهم وبني احلكومة ،وجاء في وثيقة
احملكمة «إن عملية التسجيل على اإلنترنت في تصميمها وتنفيذها كانت تعسفية ومتقلبة وغير عادلة» ،وقالت
محامية الهجرة ماري كبيورك إنها لم تكن تعلم عن هذه التسوية القانونية ،ووصفتها بانها غير عادلة ألولئك
الذين لم يعرفوا عنه ،وانهم سيشعرون بخيبة أمل وانهم خدعوا بطريقة ما وكانت احلكومة الفيدرالية قد عرضت فتح  20ألف مكان لطلبات رعاية اآلباء واجلدود ولم شمل
األسر املهاجرة وحاول  100الف شخص الوصول الي االستمارات اإللكترونية لتعبئتها ،هذا وقد عاني برنامج لم شمل األسر من مشاكل لعدة سنوات ،ومبوجب هذا البرنامج ميكن
للمواطنني الكنديني واملقيمون الدائمني تقدمي طلبات إلحضار أباءهم أو أجدادهم إلى كندا باحلصول على «سوبر فيزا» تسمح لهم بالبقاء سنتان في كندا والدخول عدد من املرات
ملدة تصل الي عشرة سنوات ويجب علي مقدمي الطلب إثبات التأمني الصحي والدعم املالي املطلوب.
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�إعـــالنـــــات
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ماذا يحدث يف ال�سودان؟؟

تقـــــــــــارير

حتالف املعار�ضة ال�سودانية يح�شد لع�صيان مدين �شامل حتى ت�سليم ال�سلطة
توقفت احلياة تقريبا في العاصمة السودانية،
اخلرطوم ،بعد ساعات من محاولة فض
االعتصام قرب القيادة العامة للجيش ،مما
خ ّلف قتلى وجرحى.
وبينما قال اجليش السوداني إن قوات األمن
حتركت ،من أجل مالحقة «خارجني عن
القانون في بؤرة فاسدة» مجاورة لالعتصام،
اعتبرت قوى احلرية والتغيير أن ما جرى «أنهى
كل سبل احلوار».
االحتاد اإلفريقي يعلق عضوية اخلرطوم إلى
أن تتولى البالد سلطة مدنية
علق االحتاد اإلفريقي عضوية السودان
فورا وحتى تتولى إدارة البالد سلطة مدنية
انتقالية .وقال بيان صادر عن قسم األمن
والسالم في االحتاد إن هذه هي الطريقة
الوحيدة للخروج من األزمة .وجاء قرار االحتاد
عقب قتل قوات األمن السودانية محتجني
في العاصمة اخلرطوم بإطالق النار عليهم.
وقالت وزارة الصحة السودانية إن  61شخصا
لقوا حتفهم في العنف ،من بينهم ثالثة
من قوات األمن ،طعنوا حتى املوت ،بحسب
ما قالته الوزارة .وذكرت تقارير عديدة من
اخلرطوم أن قوات الدعم السريع تتجول في
شوارع املدينة شبه املهجورة وتستهدف
املدنيني.
ً
وكانت هذه القوات تعرف سابقا باسم
ميليشيا «اجلنجويد» ،واتُهمت بارتكاب
أعمال وحشية في دارفور عام  .2003وكانت
احملادثات بني املعارضة واجمللس العسكري
االنتقالي احلاكم قد انفضت أوائل هذا
األسبوع ،بعد اخلالف على خطة تقضي
بتسليم إدارة البالد إلى حكومة مدنية.
ماذا قال اجمللس العسكري دفاعا عن فض
االعتصام؟
دافع نائب رئيس اجمللس العسكري في
السودان ،محمد حمدان دقلو ،عن عملية

فض االعتصام أمام مقر قيادة اجليش في
اخلرطوم ،قائال إن «املعتصمني اخترقتهم
عناصر مارقة وجتار مخدرات».
وأضاف دقلو ،الشهير باسم «حميدتي»:
«لن نسمح بالفوضى ولن نرجع في قناعتنا،
ويجب فرض هيبة الدولة بالقانون»
اجمللس العسكري يدعو إلى استئناف
احلوار مع املعارضة
دعا رئيس اجمللس العسكري االنتقالي في
السودان إلى استئناف احلوار بشأن املرحلة
االنتقالية ،بعد يوم واحد من إلغاء كل
االتفاقات مع حتالف املعارضة الرئيسي.
وقال البرهان في رسالة مبناسبة عيد الفطر،
أذاعها التلفزيون الرسمي« :نترحم على
أرواح الشهداء ونتمنى للجرحى عاجل
الشفاء» ،في إشارة إلى من قتلوا أو أصيبوا
في االحتجاجات التي بدأت في ديسمبر
وأسفرت عن إطاحة اجليش بالرئيس عمر
البشير واعتقاله في أبريل.
وقال البرهان إنه ال يزال مستعدا لتسليم

السلطة حلكومة منتخبة ،مضيفا «نحن
في اجمللس العسكري نفتح أيادينا لتفاوض
ال قيد فيه إال مصلحة الوطن» .وطالب
نائب رئيس اجمللس العسكري ،الفريق محمد
حمدان دقلو ،احملتجني بإزالة املتاريس من
الطرقات العامة .وقال في خطاب أمام قواته
في اخلرطوم إن هذه املتاريس تسببت في
أضرار بالغة للمواطنني.
ما هو رد املعارضة؟
جتمع املهن ّيني السودان ّيني ،وهو أبرز
رفض ّ
مك ّونات حتالف احل ّرية والتغيير الذي يقود
احلركة االحتجاج ّية ،اإلعالن الذي أصدره
اجمللس العسكري.
ودعت احلركة االحتجاج ّية أنصارها إلى
املشاركة في «عصيان مدني» في أرجاء
البالد لإلطاحة باجمللس العسكري احلاكم.
حتالف قوى احملتجني يعلن قبول وساطة
رئيس وزراء إثيويبا بشروط
قال التحالف الرئيسي للمعارضة
السودانية اجلمعة إنه يقبل وساطة رئيس

تقرير :جرج�س ابراهيم
وزراء إثيوبيا بينه واجمللس العسكري احلاكم
ولكن بشروط.
ومن بني الشروط أن يقر اجمللس العسكري
االنتقالي ،مبسؤوليته عن قتل املتظاهرين
أثناء فض اعتصامهم ،وأن يبدأ حتقيق دولي
في هذه الواقعة ،باإلضافة إلى اإلفراج عن
«مسجونني سياسيني».
ودعا آبي أحمد ،رئيس الوزراء اإلثيوبي ،إلى ما
وصفه بانتقال دميقراطي سريع للسلطة في
السودان .وجاء تصريح أحمد بعد محادثات
أجراها مع قادة املعارضة واجمللس العسكري
االنتقالي كل على حدة.
وقال أحمد« :على اجليش والشعب والقوى
السياسية أن تتصرف بشجاعة ومسؤولية
بإتخاذ خطوات سريعة نحو الدميقراطية
واإلتفاق على فترة انتقالية ».ويزور أحمد
العاصمة السودانية سعيا إلحياء احملادثات
بني طرفي النزاع بعد استخدام قوات األمن
«القوة املفرطة» لفض جتمعات املتظاهرين،
ما أدى إلى قتل وإصابة بعضهم.
وقد التقى رئيس الوزراء اإلثيوبي قوى
املعارضة التي متثل احملتجني بعد ساعات
من لقائه بقادة اجمللس العسكري .وجاءت
زيارة أحمد إلى اخلرطوم بعدما علق االحتاد
اإلفريقي عضوية السودان من املنظمة
اإلفريقية ،بعد مقتل عشرات املتظاهرين
أثناء فض قوات األمن اعتصامهم في
اخلرطوم.
وكان االحتاد اإلفريقي علق عضوية السودان
فيه وحتى تتولى إدارة البالد سلطة مدنية
انتقالية ،وقال بيان صادر عن مجلس األمن
والسلم في االحتاد إن هذه هي الطريقة
الوحيدة للخروج من األزمة.
وأيد االحتاد األوروبي قرار االحتاد اإلفريقي وقال
إنه «يؤسس ملعايير واضحة إلستعادة عملية
سياسية سلمية ونزيهة» في السودان.

برملان �أونتاريو ٌيقر �شهر يوليو �شهر ًا للرتاث
واحل�ضارة امل�صرية

ال�سي�سي« :ملا تالقي غ�ضا�ضة من وجود
كني�سة فت�ش يف �إميانك»

اقر برملان مقاطعة أونتاريو الكندية
القراءة الثانية ملشروع قرار تخصيص
شهر يوليو من كل عام ،شهرا للتراث
املصري باملقاطعة ،وهو الشهر الذي
يشهد االحتفال بالعيد القومى
املصرى في الثالث والعشرين من
شهر يوليو.
شارك في مناقشة اجللسة عدد كبير
من أعضاء البرملان ،ووزير السياحة
باملقاطعة ،وأشادوا بإسهام اجلالية
املصرية ثقافيا وعلميا واقتصاديا
على مدار العقود املاضية في دعم اجملتمع الكندي والتعبير املشرف عن ثقافة وثقل مصر
احلضاري والتاريخي على املستوى الدولي ،ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة ومحورية نحو
اعتماد القرار بعد القراءة الثالثة ،خالل األشهر املقبلة.
يذكر أن صاحب املبادرة هو النائب املصري ببرملان أونتاريو ،شريف سبعاوي ،والذي قام بطرح
املشروع وتوفير الدعم له داخل برملان املقاطعة.
يذكر ان السفارة املصرية تسعى لتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية املصرية في كندا
خالل األشهر القادمة ،بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة اآلثار وعدد من جتمعات اجلالية املصرية
في كندا.

وجه الرئيس عبد
الفتاح السيسي،
رسالة للمسلمني
قائلاً « :ملا جتد غضاضة
في وجود كنيسة
تفتش في إميانك،
أنت مالك ،خليك في
حالك ،خليك أمني
على دينك مش على
دين اآلخرين».
وأضاف السيسي،
خالل احتفال وزارة
األوقاف بليلة القدر:،
«نقدم نفسنا في
العالم العربي واإلسالمي إن ده منهج ودين ،بنقدم نفسنا إزاي ،عايزكم متشوا في كل حتة
في بالدنا ،أتكلم في إيه ،في انفصام حقيقي بني ممارساتنا وفهمنا لديننا».
وتابع الرئيس« :الكالم ده يزعل؟ مش عارف ،حاولت أقول إيه اللي ممكن يبقى مناسب ومقبول
أعمله واللي مش مناسب وغير مقبول معملوش ،في أحلك األوقات وفي عز ما كنا بنكون
مجروحني لم تصدر مني إساءة واحدة».
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الكتاب املقدس بني التاريخ واآلثار()22
«وارفكشاد ولد شالح وشالح ولد عابر .ولعابر
ولد ابنان إسم الواحد فالج ألن في أيامه قسمت
األرض وإسم اخيه يقطان .ويقطان ولد املوداد
وشالف وحضرموت ويارح .وهدورام واوزال ودقلة.
وعيبال وابيمايل وشبا .واوفير وحويلة ويوباب
جميع هؤالء بنو يقطان .وكان سكنهم من ميشا
حينما جتيء نحو سفار جبل املشرق» (تك32 :01
.)03وربط يوسيفوس بني االرفكشاديني والكلدانيني
فجعل منهم شعبا واحدا .بينما يشير لونورمان
في (I emoT,tneirO›l ed enneicna eriotsiH
 ),382.pإلى انهما شعبني مختلفني ،ويرى ان
معنى كلمة ارفكشاد (ارفا -كشد) هو حدود
الكلدان .ويحدد األماكن التي سكن بها نسله
بحسب ما ورد في سفر التكوين ،بقوله ان ميشا
عند اجلغرافيني القدماء هي ميسان او مايسان
عند الكتاب السوريني .وهي تقع عند مصب
الفرات والدجلة في ِمسالِك حيث تعيش قبيلة
بني ألم العربية ،وفي سيفار ،وهي َظ َفر في زمن
لونورمان .واما جبل املشرق فهو عنده جبل جند.
ويذكر النص التوراتي ثالثة عشرة قبيلة خرجت
من يقطان (قحطان في لسان العرب) ،وقد
استوطنوا شبه اجلزيرة العربية إلى اجلنوب من
جند (من ميشا إلى جبل املشرق) .وهم العرب
األصليون األولون.
ويالحظ التشابه الكبير بني بعض أسماء هذه
العشائر وبني أسماء البلدان واألشخاص التى
ظلت تتردد فى شبه اجلزيرة وتناقلتها األلسن،
مثل حضرموت التى اشتهرت بذهبها وبتجارتها،
وشبا ،وسبا القريبان من سبأ ،اململكة التى
قامت فى بالد اليمن ،وكان بها سد مآرب الشهير
والذى أدى انهياره إلى هجرة بعض القبائل إلى
الشمال فى احلجاز ومشارف الشام .ومنهم
املناذرة والغساسنة واألوس واخلزرج .وأما ميشا
\ ماش ،التى تبدأ من عندها أمالك بنى يقطان
(قحطان) ،فهى تدل على اجلزء الشمالى من

نسل ارفكشاد
شبه اجلزيرة التى تسمى أرض بطرة أو بالد العرب
الصلبة ،ويسميها مؤرخو العرب سلعة أى بالد
الصخر .وسكنها االنباط فيما بعد .ويذكر حامد
عبد القادر في ( األمم السامية ،صـ  )48ان فتوحات
سرجون امللك اآلشورى قد امتدت الى ارض ماش
وشملتها جميعاً .وبينما يرى البعض ان بني
يقطان \ قحطان استقروا في القسم اجلنوبي
الشرقي من شبه اجلزيرة العربية ،يقول لونورمان،
في (I emoT,tneirO›l ed enneicna eriotsiH
 ،)382.pانه استقر في شمال اليمن وفي وسط
العربية .وليس في ذلك تناقض الن القبائل
البدوية كثيرة التنقل والترحال ،يدفعها الى ذلك
الصراعات واحلروب او السعي وراء الكأل او الفرار
من الكوارث الطبيعية ،مثل اجلفاف والتصحر،
ومثل السيول اجلارفة كما حدث لـ سد مأرب الذي
ادى انهياره الى اجبار القبائل على الهجرة في
اكثر من اجتاه ،فمنهم من عبر البحر الى الساحل
االفريقي ،ومنهم من اجته شماال ليستقر في
وسط وشمال شبه اجلزيرة.
وأما العرب البائدة ،اي الذين بادوا واختلطوا
بغيرهم ولم تعد لهم قبيلة مستقلة ،ومنهم
عاد وثمود عند املؤرخني العرب .والعرب املستعربة
هم أبناء اسماعيل .وسموا عربا ألنهم سكنوا
وسط وشمال شبه اجلزيرة العربية حتى مشارف
الشام ومبرور الوقت اندمجوا مع القبائل العربية
األخرى .وسموا مستعربة الن لغتهم في بادئ
األمر لم تكن العربية بل العبرانية ومنهم قبيلة
قريش .وإلى الشمال من هؤالء استقر أبناء عيسو
فيما بعد.
واملوداد ،هو أول أبناء يقطان ،ويعتقد لونورمان
انه رأس قبيلة جرهم ،واحدة من اقوى القبائل
العربية التي سكنت احلجاز ومعظم زعمائهم
حمل اسم مدحج القريب من موداد.
والثاني هو شالف ،ويعتقد انه استقر في املنطقة
الواقعة جنوب غرب كنعان ،والتي أشار إليها
املؤرخون الغربيون باسم سالبيني وهي hefilaS

هناك الكثير من األحداث متر بِنَا وترسم لنا تفاصيل حياتنا
كيفما نريد أو ال نريد ،وهناك قرارات نحارب من أجلها ونتحدى
أقرب الناس لنا ،ونراهن عليها إلميانا القوى بها ،وهي في
احلقيقة وهم كبير وسراب ،ويترتب عليها أن ندفع الثمن
طيلة العمر أو نعيش ونتعايش مرغمني أو مضحني ،وأحيانا
ال جند تفسير الستسالمنا لها.
إن احلياه مليئة بالتراجيديا من أيام ادم وحواء وخروجهما من
اجلنة ،ثم مأساة قابيل وهابيل وغيرهما الكثير ،وكأن كتب
على اإلنسان أن يدفع ثمن نزواته واختياراته احلمقاء لألبد،
فظهرت الصرعات واحلروب واخليانات وكلها حتت عذر واحد أال
وهو الرغبة في الشيء باختالف املضمون ،مما جعل ُمفكرون
ورسامون ،شغلهم حال اإلنسان بعالقته
وفالسفة ،فنّانون ّ
مع احلياة فتعمقوا في هذه التراجيديا التي تعبر عن حال
البشر ون ََّظروا لهم وتفلسفوا ،ولكن يعتبر الرسام بيكاسو له
النصيب األكبر في هذا الفكر الفلسفي القامت والكئيب فظهرت
لوحاته ،في الفترة التي سميت بالفترة الزرقاء لبيكاسو وهي فترة
أعقبت انتحار صديقه الشاعر الفرنسي كارلوس كاسيجماس،
بدأت عام  1901وانتهت عام  .1904سيطرت على لوحات بيكاسو
في تلك الفترة مواضيع مأساوية حزينة .واستخدم في رسمها
سميت بالزرقاء.
اللون األزرق ودرجاته
طاغ ولهذا ُ
ٍ
بشكل ٍ
رُسم «التراجيديا التعبيرية» وهي حالة فنية متيل لتمثيل العالم
بطريقة انسيابية وألوان قوية فظهرت األعمال وكأنها نزيف ألوان
على القماش .فاملهم في اللوحة ليس الشكل اجلمالي؛ بل صدق

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال

في زمن لونورمان .والثالث
حضرموت وقد اشتهرت
قبيلته في التاريخ ،وما تزال
األرض التي حتمل اسمهم الى
االن.
ويقول لونورمان عن يارح ،وهو
رابع ابناء يقطان ان معنى
اسمه في العبرانية هو شعب
القمر لذلك تردد الباحثون في
نسبة أبناء يارح الى قبيلة بني هالل التي عاشت
في شمال اليمن ،وبني سكان جبل القمر الواقع
الى الشرق من حضرموت حيث عاشت قبيلة
عرفت عند اجلغرافيني القدماء بإسم الهالليني.
واخلامس هو هدورام ،وعرفت قبيلته عن املؤرخني
القدماء باسم احلضرميني\ الهدرميني وهم جيران
احلضرموتيني.
والسادس هو اوزال .ويذكر لونورمان بناءا على ما
ترويه التقاليد العربية ان صنعاء كانت تدعى
قدميا عوزال حتى القرن اخلامس للميالد وبالتالي
فنسله قطن اليمن في صنعاء وما جاورها.
والسابع :دِقلة ،واسمه يعني نخلة في اللغة
العبرانية ومن ثم فيقولون بسكناه في جنران
حيث تكثر غابات النخيل!
واسم ُعيبال ،وهو الثامن ،قريب من االسم العربي
غوبال .ويوحد لونورمان بينهم وبني eatinabeG
الذين ذكرهم بليني ويقطنون على شاطئ البحر
إلى الغرب من موطن بني اوزال .وكانت عاصمتهم
متناء مدينة كبيرة تضم نحو  56معبدا.
وسكن ابيمايل في اقليم َم َهرَة الذي اشتهر
بانتاج البخور ،ويذكر لونورمان عن ثيؤفراست
اليوناني قوله ان اجود انواع البخور كانت جتلب
من بلد يدعى مالي او مائيل املشتق من ابيمايل.
ويعتقد ان شبا ،عاشر االبناء ،هو جد السبأيني
الذين اشتهروا من بني سكان العربية السعيدة.
والتي استقرت في جنوب شرق جزيرة العرب.
وكانت دولة ذات شان واشتهرت مأرب عاصمتها

الرتاچيديا الزرقاء

انفعالها .ركز بيكاسو على االنفعاالت
العاطفية واحلاالت النفسية له ورؤيته
الشخصية للعالم كمبحث رئيس
ملعظم اللوحات.
انعكاسا
لقد كانت أعمال بيكاسو
ً
ألزمات كبرى سواء ء سياسية ،أخالقية،
اقتصادية واجتماعية لقد أتت ضربات
الفرشاة في لوحاته التعبيرية شديدة
االنسياب ّية .وكأن األلوان تسيل وتنزف.
كذلك املواضيع ،أتى معظمها دراميا
وميتافزيقيا.
ومأساويا
وعاطفيا
ونستطيع القول إن التعبيرية كانت
حالة تعبير عن القلق الوجودي الذي آ َل له
اإلنسان احلديث عند بيكاسو ومن اهم لوحاته لهذه الفترة لوحة
«بؤس احلياة».
في مشهد أزرق كئيب ،على حافة البحر ،يقف ثالثة أفرادُ ،حفاة
األقدام ،يبدو عليهم الفقر .نستطيع أن نسمع صوت رجفتهم
ورعشتهم يصدر عن اللوحة .في اللوحة إحساس بالبرد ال يخطئه
الرائي ِمن النظرة األولىٌ .
يضم نفسه إليه.
كل ِمن
الرجل واملرأة ُ
ُ
يقفان مكتوفي األيدي و ُمغمضي العيون املكان الذي يقع فيه
املشهد ال ينم عن وطن بعينه .نحن أمام بشر مبفهومهم اجملرد
على األرض مبفهومها اجملرد من أي قيود وحدود جغرافية .اللوحة
ت ّ
أشخاص بعي ِنهم.
ُركز على هشاش ِة ال ّروح اإلنسان ّية وليس على
ٍ

بالسد املشار اليه ،والذي ترتب عليه
غرق االراضي الواقعة خلفه وهجرة
سكانها الى الشمال .واشتهرت
منهم الغساسنة واملناذرة.
وجاء في قاموس الكتاب املقدس
أن شبا هي قبيلة عربية قامت غرب
شبه اجلزيرة (تك  )82 :01وامتدوا
بعد ذلك الى الشمال الغربي
للجزيرة والى سوريا وان البعض
منهم هاجر الى احلبشة .واشتهرت بالدهم
بتجارة الذهب واألحجار الكرمية والتوابل ،وجتارة
الرقيق (يؤ.)8 :3
ويبدو أن مملكة سبأ كانت على درجة من الرقي
احلضاري واالجتماعي حتى أن املرأة ارتقت إلى
عرش اململكة .ويعتقد أن ملكة اجلنوب التي ذهبت
لزيارة سليمان كانت هي ملكة سبأ ومن املؤكد
أنه كانت توجد بني اململكتني مصالح سياسية
واجتماعية مشتركة إلى جانب العالقات الودية.
واما اوفير ،وهو احلادي عشر ،فيوجد باسمه
محالن :اوفير الهندية واوفير العربية :األولى تقع
\الب ِهيرَة عند مصب نهر االندوس
الب ِحيرة ِ
في بالد ِ
 ،sudnIواوفير العربية وهي املنطقة احمليطة مبيناء
عدن حيث كانت ترسوا السفن الهندية محملة
ببضائع اوفير .ثم تنقل في سفن أخرى عبر البحر
األحمر إلى البالد البعيدة .وقد اعتاد اجلغرافيون
القدماء على إطالق اسم “مافار” القريب من
“اوفير” ،على القسم اليمني املمتد من باب
املندب إلى عدن .وثاني عشر االبناء ،هو حويلة،
وإليه تنسب بالد خوالن الواقعة إلى شمال اليمن
وحتى حدود احلجاز وفي سفر التكوين ()81 :52
متتد حويلة إلى حدود موطن االسماعيليني.
واستقر يوباب ،أخر األبناء ،في وسط العربية؛
وذكره بطلميوس باسم يوبار  raboYحيث يقيم
اليوباريون .وتشير التقاليد العربية إلى قبيلة
وبار التي تنسب إلى قحطان .والتي سكنت إلى
الشرق من عدن حتى حضر موت.

نسرين عيسى -ساسكاشوان
فاللوحة ال حتدد أي أنواع املآسي
يقصدها بيكاسو؛ هل يقصد
جميع أنواع التراجيديا اللوحة
ُمشبعة بالعديد من القراءات .هل
قصد بيكاسو تراجيديا املرض؟ أم
تراجيديا املوت؟ أم تراجيديا الفقد؟
رُمبا تراجيديا الفقر والعوز؟ دون
الوقوف على مأساة بعينها ،تصوير
إلحساس الفجيعة املُقترن بالوجود
اإلنساني على األرض!
الرجل واملرأة ،غير مكتوف اليدين.
عكس
على
ويظهر طفل يقف،
ُ
مي ُّد يديه وكأنه يسأل :ما األمر! ماذا سيحدث! هل سيعتني أح ٌد
رجل وامرأة وطفل يقترن عادة مبفهوم األسرة
بي؟! ورغم أن وجود ُ
والعائلة ،إال أن شخوص اللوحة ال تبدو عليهم صورة العائلة؛ إنهم
ُم ّ
فككون.
ُ
ّ
يبدو عليهم احلزن الشديد ووحدة باردة قاتلة؛ ال يجدون فيها غير
يضمونها .ورغم اقتراب املسافات فيما بينهم
أجسامهم النحيلة ُ
في فضاء اللوحة حتى ال تكاد تتجاوز بعض السنتيمترات؛ إال أن
املسافات بينهمِ ،من حيث احتياج ك ٍّل ِمنهم لآلخر ،تتخطى كل
احلدود .هم عاجزون عن مواساة بعضهم البعض ُكليًّا.
في التراجيديا يُس ِقط بيكاسو القناع عن أرواحنا املُنهكة
ّ
الهش ،واملأساة األصلية
ويكشف املستور وراء اجلسد اإلنساني
واألسى العميق الذي يعيش فيه البشر.
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ترقب وحما�س يف تورونتو مع اقرتاب رابتورز من اللقب

يحررها سمير اسكندر

تشهد مدينة تورونتو ترقبا ً
لم تعرفه منذ عقود ،مع
اقتراب فريقها رابتورز من
حتقيق لقب تاريخي في
دوري كرة السلة األميركي
للمحترفني ،بحال فوزه على
بطل املوسمني املاضيني
جولدن ستايت ووريرز في
املباراة السادسة مساء
اخلميس  -وجريدة جود نيوز
ماثلة للطبع  -الثالث عشر
من يونيو احلالي  .وفي أول نهائي يخوضه منذ تأسيسه قبل  24عاما ،يتقدم
رابتورز  ،2-3ويحتاج للفوز بواحدة من املبارتني املتبقيتني ،إلحراز لقبه األول
ويصبح أول نادٍ من خارج الواليات املتحدة يتوج بطال للـ «أن بي ايه» .وما
يزيد من حماس أهل تورنتو ويشاركهم جميع الكنديني هو أن فريقهم
سيتمكن بحال إحرازه اللقب ،من كسر سطوة فريق ووريرز الذي يخوض
النهائي للمرة اخلامسة علي التوالي ،وأحرز اللقب ثالث مرات في األعوام
األربعة املاضية  .وعلق لينارد على احلماسة التي يثيرها النهائي في املدينة
بالقول «نحن نستمتع بالدعم والطاقة التي يوفرونها (املشجعون) للفريق».
ومن املتوقع أن توزع العديد من الشاشات العمالقة في أنحاء مختلفة من
املدينة ،بينما ستعمد السلطات األمنية الى إغالق عدد من الشوارع احمليطة
بامللعب بدءا من صباح اإلثنني بالتوقيت احمللي .وفي إشارة إضافية على ترقب
املباراة اخلامسة وإمكانية حسم الفريق اللقب على ملعبه وبني مشجعيه،
شكلت الهتافات التحفيزية للفريق مثل «هيا رابتورز!» ،عنوانا أساسيا في
دورة بطولة املفتوحة للجولف التي أقيمت في عطلة نهاية األسبوع ،حيث
مت رمي قميص الفريق في اجتاه اإليرلندي الشمالي روي ماكلروي حتى قبل أن
يتسلم الكأس .ولم تشهد تورونتو حماسة مماثلة حيال حدث رياضي منذ
عامي  1992و ،1993أي قبل تأسيس رابتورز ،حني توج فريق «تورونتو بلو جايز»
بطال لسلسلة «وورلد سيريز» النهائية للبايسبول في أميركا الشمالية.
في املقابل ،يشدد العبون في تورونتو على أهمية احلذر في مقاربة االحتفالاملبكر بلقب لم يصبح في املتناول بعد ،على رغم أن الفريق يتمتع بتقدم
مريح في الدور النهائي ،وبات قاب قوسني أو أدنى من اللقب..

ريا�ضــــــة

توت ،يرحب ببطولة ك�أ�س الأمم الأفريقية يف  20يونيو

بطولة كأس األمم األفريقية التي تقام في الفترة من  21يونيو إلى  19يوليو
 ،2019وفقا ً لقرار اللجنة التنفيذية لالحتاد األفريقي لكرة القدم في  20يوليو
 2017بنقل كأس أمم أفريقيا من يناير /فبراير إلى يونيو /يوليو .وستكون أيضا
أول بطولة كأس أمم أفريقية تتسع من  16إلى  24فريقاً ..كان من املقرر في
البداية أن تستضيف الكاميرون البطولة .وكانت الكاميرون ستستضيف
املسابقة ألول مرة منذ عام  .1972كانوا أيضا ً أصحاب اللقب بعد الفوز في
الطبعة السابقة .في  30نوفمبر  ،2018مت جتريد الكاميرون من استضافة كأس
األمم األفريقية  2019بسبب التأخير في تسليم البنية التحتية ،ومترد بوکو
حرام وأزمة اللغة اإلجنليزية .في  8يناير  ،2019مت اختيار مصر من قبل جلنة
 CAFالتنفيذية لتكون الدولة املضيفة للمسابقة .مت نقل البطولة أيضا ً من
التواريخ األصلية من  15يونيو  13 -يوليو إلى  21يونيو  19 -يوليو بسبب شهر
رمضان .منتخب مصر املنتخب الوحيد الذي شارك في النهائيات القارية  15مرة على التوالي منذ
عام  1984حتى نهائيات عام  2010في أجنوال ليكون بذلك منتخب مصر األكثر مشاركة في البطوالت
اإلفريقية بواقع  23مشاركة بدأت من النسخة األولى عام  1957والنسخة األخيرة عام  .2017وقد
وضعت اللجنة املنظمة واجلهات األمنية ضوابط مشددة لدخول املباريات ،فغير مسموح الوجود في
منطقة الدخول إال ملن يحمل بطاقة التعريف ،التي يتم استخراجها من موقع خاص على اإلنترنت
وتذكرة املباراة ،وهي شخصية غير قابلة للتنازل عنها.

م�صر ت�ست�ضيف البطولة للمرة اخلام�سة
 النسخة األولى عام  1959وحصلت على البطولة بعدفوزها في املباراة النهائية على أثيوبيا.
 النسخة الثانية عام  1972وحققت مصر املركز الثالث. النسخة الثالثة عام  1986وفازت مصر بالبطولةبتغلبها على الكاميرون  5 /4بضربات الترجيح.
 النسخة الرابعة عام  ،2006وفازت مصر باللقب عليحساب ساحل العاج بركالت الترجيح لتحقق إجنازها اخلامس.

جوائز البطولة
أعلن االحتاد اإلفريقي لكرة القدم (كاف) عن جوائز بطولة كأس األمم اإلفريقية املقبلة
 2019مبصر .ويحصل الـ  24منتخبا ً املشاركني في البطولة على  600ألف دوالر لكل
منتخب .ويحصل املنتخب املتوج بلقب البطولة على  4ماليني ونصف املليون دوالر،
وهي اجلائزة األعلى في تاريخ البطولة.

مواعيد مباريات ك�أ�س الأمم االفريقية بتوقيت الدولة امل�ست�ضيفة  -م�صر
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غذاء ودواء :عي�ش الغراب

Dental Advice

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

أسباب تشقق اللسان
أسباب تشقق اللسان:
يعتبر نوعية الطعام الذي نتناوله من أهم األسباب التي
تؤدي جلفاف اللسان وتشققه حيث يؤدي عادة نقص فيتامني
بي  12لتشقق اللسان ،و لذلك نحرص على تناول األطعمة
التي يوجد فيها فيتامني بي . 12
يصاحب أيضا ً حاالت القلق والتوتر النفسي لإلصابة
بتشقق اللسان إلنها تؤدي إلى قلة التغذية سواء كما ً
ونوعا ً مما تنقص املواد املغذية التي يحصل عليها اللسان
من الطعام الذي تناوله الشخص لذلك اإلجهاد النفسي من أحد العوامل التي تساعد
على تصدع اللسان.
تناول األطعمة احلارة واإلفراط في تناولها يسبب تهيجا ً وارتفاع في حرارة اللسان مما يسبب
تقلصات وانقباضات في رفع وخفض حرارة اللسان من الطعام احلار وهذا يؤدي حلدوث
شقوق صغيرة وتنمو بدوام التناول على األطعمة احلارة
نظافة اللسان إذا مت إهمال نظافة اللسان بكشطه من بقايا الطعام العالقة سيؤدي
لتراكم الفطريات التي تؤدي اللتهاب
اللسان وتشققه .لذلك ينصح بتنظيف
اللسان يوميا ً بعد األكل وميكن املضمضة
بعد األكل يقلل آثار الطعام العالق
باللسان.
والفطريات إذا هاجمت اللسان تؤدي
اللتهابه الذي يرافقه تشقق اللسان.
عوامل وراثية قد ينتقل تشقق اللسان عن طريق جينات وراثية وخصوصا ً لدى املصابني
مبتالزمة داون وغالبا ً هذه احلاالت تظهر بشكل نادر وهي ليست مشكلة كبيرة عند األطباء.
أهمية نوعية الطعام في تشقق اللسان:
نالحظ من بعد ذكر هذه األسباب التي تؤدي لظهور تشقق اللسان يبقى أهمها هي نوعية
الطعام لذلك نحرص على تناول الطعام الذي يحتوي على فيتامينات ا  ،ب بكافة أنواعه وال
نتناول طعاما ً واحدا ً بل نحرص في التنويع بتناول الطعام ونحرص أيضا ً بتنظيف اللسان
من بقايا الطعام بعد كل وجبة.لذلك تشقق اللسان نادرا ً ما يحدث ويصيب الشخص وإنمّ ا
يصيب من يهمل نظافته فمه و نوعية طعامه.

■

ينمو في األماكن الباردة والرطبة والغابات ،كما ينمو عيش الغراب،
حول األشجار ،وفي الطرق ،واملروج .وأنواعه تبلغ نحو مائة ألف نوع.
ومنوه يحتاج إلى بضعة أيام فقط ليصل إلى حجمه الكامل .تتفاوت
أحجامه بین الصغير ،والكبير قد تزن الواحدة منه  4كيلو جرامات.
تتنوع ألوانه ورائحته ،ومنه ما يتوهج ليالً وكأنه مصباح كهربي!
ومنه السام ويطلق عليه :قبعة املوت ،وفقع الذئب ،والغاريقون األحمر ،واملالك املهلك .ومنه غير السام ويصلح
للطعام اآلدمي؛ ويقبل الكثيرون على تناوله :ملذاقه الشهي ،وغناه بفيتاميني ب  ،د وبالنحاس .ويستخدمه
بعض الناس كبديل للحوم .كما يستخدم اإلنسان بعض أنواعه في صناعة احلبر!

كيف تتنف�س بعمق؟
* اجلس مستقیم الظهر ،أو ارقد على ظهرك وعمودك الفقري في وضع االستقامة.
* واآلن تنفس الشهيق :استنشق الهواء من خالل فتحتي أنفك ،وتخيل أنك تدفع بهذا الهواء إلى داخل بطنك.
* الحظ كيف يتمدد بطنك ويرتفع؛ إذ متتلىء رئتاك بالهواء.
* واآلن ،تنفس الزفير ببطء من خالل فتحتي األنف إذ يندفع الهواء إلى خارج رئتيك.
* استمر في التنفس بهذه الطريقة ،والحظ حركة بطنك في صعودها عند الشهيق وهبوطها عند الزفير.
* تنفس متبعا ً نفس الطريقة ،وتدرب على حبس النفس لثوان قليلة قبل أن تخرجه في الزفير بالطريقة التالية:
تخيل أنك متسك بقشة بني شفتيك وانفخ كمية قليلة من الهواء بالقوة ثم استرح قليالً ،وهكذا ...استمر في
نفخ كميات صغيرة من الهواء حتى تخرج كل هواء الزفير متاماً.

لهذا ال�سبب يجب التنبه ل�شخري الأطفال
على الرغم من أن الشخير يشكل إزعاجا ً للكثير من األشخاص البالغني
و َمن حولهم ،إال أنه مشكلة شائعة وأمر ال يدعو للقلق في الكثير من
األحيان.
ولكن شخير الطفل أثناء النوم ،قد يكون أكثر خطورة مما نتوقعه ،إذ أنه
قد مي ّثل مؤشرا ً على حالة صحية مقلقة يجب التعامل معها على الفور.
وبحسب اخلبراء فإن الشخير الصاخب واملنتظم لدى األطفال ،أمر غير
طبيعي ،وقد يكون مؤشرا ً على مشكلة صحية ،مثل توقف التنفس اإلنسدادي أثناء النوم.
ويحذر األطباء من أن الشخير ميكن أن يؤدي إلى بذل املزيد من اجلهد للتنفس ،األمر الذي يعمل على تضييق مجرى
الهواء ،وقد يؤدي إلى االختناق في بعض احلاالت.
ً
من جهتها قالت منظمة الصحة الوطنية البريطانية ،إن على األمهات التنبه جيدا إلى شخير أطفالهن،
وخاصة إن كان بوتيرة مستمرة وبصوت مرتفع ،ألن الشخير املرتفع واملستمر يعني وجود مشكلة صحية يجب
تالفيها لدى األطفال ،وفق ما نقلت صحيفة ميرور أونالين البريطانية.

■
■

■
■
■

■

الطيب والن�شال

كان الرجل الطيب يدعو الناس إلى
حياة الصالح والتقوى ،قال للجمهور
الذي أحاط به« :عليكم أن تتركوا
كل ما يشني حياتكم ،أو يؤثر على
عالقتكم باهلل عز وجل ،اقلعوا عن
عاداتكم السيئة وأفعالكم الرديئة».
واقترب واحد من الشبان نحو
الرجل وقال« :كم أنا آسف حقاً على
ما فعلت طوال السنني املاضية،
وأرجو أن تدعو أن يغفر اهلل ما مضى
من ذنوبي وخطاياي!».
فقال الرجل الطيب« :ولكن البد أن
تتوب عن هذه اخلطايا ،وتقلع عنها
فوراً»
فأجاب الشاب« :هذا صعب جدا؛ً
فأنا إنسان شرير أرتكب اخلطيئة
عشر مرات في اليوم ،فهل تأذن لي
باإلقالع عن خمس منها اآلن ،على
أن أترك السادسة غدا ً فالسابعة،
ثم الثامنة إلى أن أتركها جميعاً في
وقت الحق قريب؟»
فقال الرجل الطيب« :ال ،فهذه
ليست توبة ،التوبة البد أن تكون
كاملة وفورية!»
فقال الشاب« :إذن سأترك تسعاً
منها فوراً ،وأترك العاشرة في الغد
القريب»
فقال الرجل« :بل العاشرة قبل
التسع!»
فرد الشاب متأثراً« :ولكن ياسيدي،
أرجو أن تضع في االعتبار طبيعة
عملي؛ إن عملي يحتم علي أن أفعل
اخلطأ على األقل مرة واحدة في اليوم
إن هذا من صميم (أكل عيشي!)
فضعف الرجل الطيب أمام توسالت
الشاب ،وخشي أن يخيب أمله ،فالن
عن إصراره ،وقال« :إذا كانت خطيئة
واحدة فقط و ليوم واحد فقط وفي
تركها اضرار بلقمة العيش ،فال
بأس أن تفعلها اليوم فقط ،على أن
تبحث غدا ً عن وظيفة أخرى خالية
من الشوائب!»
وبعد أن انصرف الشاب بحث الرجل
الطيب عن حافظة نقوده ،فلم
يجدها!؛ فندم؛ ألنه سمح للشاب
بخطيئة واحدة ..فقد كان ذلك
الشاب نشاالً!

تعريفات
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ال�ضحك خري دواء  . .ال�سباح واملالح
كان هناك رجل متخصص في اللغة العربية ،عالم بقواعد النحو ،وقد
ركب سفينة ،وأخذ يتباهى أمام اجلميع بإتقانه لقواعد النحو .وعلى سطح
السفينة التقى الرجل باملالح ،الذي يقود السفينة ،وسأله :هل تعلم قواعد
النحو؟ فرد املالح :ال! قال النحوي :لقد ذهب نصف عمرك!
وحدث أن هاج البحر ،وتقلبت السفينة وتأرجحت ،واشتدت الريح ،وكادت
السفينة تغرق ،فسأل املالح املسافر النحوي :هل تعرف السباحة؟ أجاب
النحوي :ال! ،فرد املالح وهو يقفز إلى املاء لينجو من السفينة الغارقة :إذن ضاع
جميع عمرك!

هل تعلم؟

احملامي :هو الذي يدافع عما متلكه
أن أقدم علم في العالم هو العلم الدامنركي ..وهو أحمر اللون ،وبه صليب أبيض.
ضد خصمك ليصبح هو مالكه!
اجلار :هو الذي يعرف من أمورك استعمل ألول مرة عام  1219في معركة ليندانيا في استونيا (بشمال شرقي
أوروبا).
اخلاصة أكثر مما تعرف!

ب�صمات

الثقيل :هو الشخص الذي يصر على
أن يحدثك عن نفسه في الوقت الذي
تريد فيه أن تتحدث عن نفسك!
العلم ،أرفع النسب .والعمل ،أرفع احلسب« .أحمد شوقي»
املؤرخ :رجل يسير إلى الوراء!

جــود تاميـــــز
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يف يوم الأقباط العاملي

* اجعلوا من هذا اليوم فرصة للفخر
بإجنازات احلاضر وتطلعات املستقبل وال
تتوقفوا فقط عند أمجاد املاضي ومآسيه.
* ازرعوا في نفوس أوالدكم قيم الكرامة
وعزة النفس ،علموهم التسامح عن قوة
واملتكأ األخير من منطق السخاء والكرم ال
من منطق الدونية وعدم االستحقاق.
* جتنبوا االستكانة لدور «الضحية»
وأمعنوا في» املقاوحة» و»املعافرة « وال
تقبلوا بـــــ «ال» كإجابة على مطالبكم.
* إن حكيتم قصص مارجرجس ومارمينا،
سلطوا األضواء على سنوات اإلصرار
واملقاومة وال تتوقفوا فقط عن حلظة
استشهادهم ،وإن كان ال بد من سرد
قصص أبونا فانوس ،ركزوا على قيم
االستعالء على املاديات وحرية االختيار

الفردي.
*أنحتوا بأظافركم أماكن في عمق
مجتمعاتكم حتى وإن رفضوكم ،شاركوا
في األحزاب واألندية .اجعلوا مجتمعاتكم
ترى مميزات قيم االحتواء والتنوع.
* تغيير حالكم لألفضل لن يتم دون تغيير
مجتمعاتكم لألفضل ،أنتم أول الضحايا
يوم ينتشر الظلم وتغيب احلرية وأنتم أول
املستفيدين من الدميقراطية واحلرية ،قفوا
فقط خلف من يكافح من أجلهما.
* انسلخوا من ثقافة النفط والرمال،
ازرعوا في بناتكم حرية االختيار ،نقوا
ممارساتكم الدينية من ممارسات تهمش
املرأة وكنائسكم من الذكورية املفرطة.
* سوف يوهموكم بسماع أصواتكم طاملا
كانت «همساً» ،وباحترام تطلعاتكم

حقائق ضد اإلحلاد ()17
إن املبذرين كانوا إخوان الشياطني
فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق ال كجهالء بل
كحكماء

بقلم ا.د .ناجي اسكندر

حتدثنا األديان اإلبراهيمية في اآليات السابقة عن أهمية التدقيق وعدم التبذير ،وإذا نظرنا في أنفسنا جند ذلك
مطبقا ال أقول بصورة مثالية ولكن بصورة إعجازية تؤكد أن وراء اخللق خالق يصنع مبا ينصح.
فعمليات االمتصاص في الثدييات والتي يحدث معظمها في اجلزء األول من األمعاء وذلك في اجلهاز الهضمي
واجلزء األول من األنابيب الكلوية تؤكد على عدم التبذير؛ حيث معظم عمليات االمتصاص لكل مادة من املواد
الهامة يحتاج إلى طاقة .ولكن من الرائع أن معظم هذه الطاقة ال تستهلك إال في امتصاص مادة واحدة وهي
الصوديوم وعند طرف واحد للخلية وهو قاعدة اخللية basal border
وبذلك مت تقليص اإلسراف في الطاقة إلى حدها األدنى حيث مت ربط امتصاص كل املواد الغذائية الهامة في
اجلسم بالصوديوم الذي ميثل القاطرة وذلك عن طريق حوامل مشتركة وليتم امتصاصها بالكامل ودون أي
فقدان؛ واملعجز أن ذلك مت دون دفع أي طاقة إضافية.
ثم نأتي المتصاص معظم املعادن الهامة واملاء فتلك أيضا متت
كتوابع وكنتيجة المتصاص الصوديوم وأيضا بدون طاقة خاصة
بها.
أما عمليات إفراز معظم الهيدروجني احلامضي وإفراز البوتاسيوم
القلوي الالزمة لضبط حامضية الدم
 PHفيتم أيضا كنتيجة المتصاص الصوديوم.

تعقيبات هامة:

أوال :وحدانية التصميم في تطابق ميكانيزمات ومكان االمتصاص
في كل من اجلهاز الهضمي والكلي تؤكد على وحدانية اخلالق.
ثانيا :ربط معظم عمليات االمتصاص بالصوديوم أدى إلى تقليل
الطاقة املنصرفة إلى حدها األدنى وانعدام أي مظهر للتبذير ليتطابق الصنع مع النصح في آيات الكتب املقدسة.
ثالثا :حدوث معظم االمتصاص في األجزاء األولي من األمعاء ( )small intestineواألجزاء األولى في أنابيب الكلي
( )proximal tubulesيلقنا درسا أخر في أهمية اإلجناز املبكر لألعمال الهامة .كل ذلك يدل على أنه وراء اخللق قوة
عاقلة قادرة ومقدرة فهي تنصح مبا تصنع.

بقلم :إيليا مقار

طاملا تفهمتم «حتديات اللحظة الراهنة»
و»أولويات املرحلة» ،فال تنخدعوا بذلك
* أكثروا من الضوضاء عندما يتجاهلوا
أصوات أحالمكم املشروعة ،وال تستكينوا
لتفاوض الكنيسة اخلجول واململ حول
حقوقكم ومستقبلكم.
* ابنوا مستشفيات ومدارس ومكتبات
بنفس نهمكم لبناء الكنائس.
* أمعنوا في «قبطيتكم» كثقافة مصرية * شاركوا شخصياتكم البسيطة والذكية
أصيلة واجعلوها وسيلتكم ملد اجلسور مع وخفيفة الظل مع األخرين فالعالم يحتاج
اليكم.
األخر وإنقاذ مصر من أخالق الصحراء.

مفهوم العدل اإللهي
بقلم :رامز أرمانيوس

ماجستير في الدراسات الالهوتية  -جامعة الڤال – كندا
سنحاول في هذا املقال إيضاح وشرح املفهوم
اخلاطئ للعدل اإللهي .لألسف قد تسرب إلى
أغلب الناس ،بعض األفكار اخلاطئة التي بدورها
رسمت صورة مشوهة عن اهلل .ومن ضمن هذه
املفاهيم ،مفهوم العدل اإللهي .ولكي نشرح هذا
املفهوم ،نبدأ أوال بشرح مفهوم اخلطية.
أوال :مفهوم اخلطية
فاخلطية ليست كما تعلمنا منذ الصغر انها
إهانة غير محدودة هلل ،وإن اآلب هو اجملني عليه
بسبب اخلطية ،لذلك سيسكب غضبه على
االبن ،فبعقوبة املسيح ،سيتم إسترضاء العدل
اإللهي .إن هذا التعليم غريب عن الكتاب املقدس
وتعاليم اآلباء .فاخلطية هي مرض أصاب اإلنسان
باختياره احلر وبإرادته احلرة ،وقد مت ذلك ايضا بإغواء
ابليس له وموافقة اإلنسان .فاإلنسان بإختياره احلر
أصبح هو اجملني عليه واملدان.
ثانيا :مفهوم العدل اإللهي
مبا أن اإلنسان اختار بإرادته اخلطية ،إذا فغضب اهلل
موجه للخطية وموجه إلبليس وجنوده .أي أن هذا
الغضب موجه للفعل نفسه وليس لإلنسان« :أل َ َّن
الس َم ِ َ
َغ َ
هلل ُم ْعلَ ٌن ِم َن َّ
ض َب ا ِ
يع ُف ُجور ِ
اء َعلى َج ِم ِ
لحْ
َ
ْ
ْ
َّ
َّاس وَإِث ِم ِه ِم ،ال ِذي َن ي َ ْح ِجزُو َن ا قَّ بِاإلِث ِم( ».رومية
الن ِ
 .)18 :1لذللك فالغضب ليس على اإلنسان .أما
كلمة عدل فهي بالعبرية «زدك» وبالعربية صدق
أو بر أو أمانة .فعدل اهلل اي بره اي أمانته تتحقق
في وفاء وعوده .ووعوده هي أن يعيد اإلنسان إلى
الصورة التي فقدها بسبب اخلطية ،ال أن يفنيه
بغضبه .فاهلل سيعدل بعدله وبصدقه حال
اإلنسان ويرده إليه .وهذا هو ما يسر اآلب .لذلك
أقر اهلل موت اإلنسان كرأفة الهية وليس تشفيا
فيه .فاملوت كأجرة للخطية ،بسبب االنفصال عن
اهلل ،هو ايضا رأفة من اهلل حتى ال يكون للخطية
صفة اخللود والدميومة في حياة اإلنسان .كذلك
فاهلل ال ينتقم من اإلنسان مبوته فهذه وحشية
وسادية غريبة عن طبيعته .فصفات اهلل ليس
بينهما أي تضاد.
عزيزي القارئ ،سأضع أمامك اآلن مجموعة من
أقوال اآلباء ،على سبيل املثال فقط ،لشرح هذا
املفهوم.
[)1أول نتيجة بهذا السقوط (أي اخلطية األولى)
أن أدرك اإلنسان اخلجل واخلزي ،فأختفى من اهلل.
وقد ربح اإلنسان املوت ،وقطع اخلطيئة ،حتى ال
يظل الشر فيه خال ًدا ،وهكذا كان قصاص احملبة
اإللهية لصالح البشرية ،وهذه هي طريقة اهلل
في العقاب أنه دائ ًما لصالح اإلنسان].
القديس غريغوريوس النزينزي
GRÉGOIRE DE NAZIANZE, Discours 45, sur
.)la pâque(Pd 36,850
 [)2هذه هي العلة التي ألجلها ُطرِد اإلنسان من
الفردوس ،وأبعده عن شجرة احلياة .لقد تصرف
معه هكذا رأفة به حتى ال يبقى اإلنسان دائ ًما

حليف التعدي ،ولكي
ال تظل اخلطيئة التي
أُمسك فيها ُمالزمة له
أب ًدا ،وال يظل الشر يفت
في عضد اإلنسان بال توقف؛ فال يكون له شفاء.
تعديه ،بإدخاله املوت
لذا أمسكه اهلل وهو في ّ
حائلاً ليوقف دميومته في التمادي  ..محددًا له أجلاً
باضمحالل اجلسد الذي أ ُ ِخذ من األرض ،ولكي إذا
أمكن لإلنسان ،أن ميوت عن اخلطية يبدأ يو ًما ما
في أن يحيا مع اهلل].
القديس إيريناؤس أسقف ليون
IRÉNÉE DE LYON: contre les Hérésies
)III,23,6(SC n 211 bis, p.460
 [)3ولو أن اهلل قال كلمة واحدة،بسبب قدرته،
وأبطل بها اللعنة،
لظهرت قوة الذي أعطى األمر .ولكن بهذا سيظل
اإلنسان كما كان آدم قبل العصيان أي حاصلاً على
النعمة من اخلارج دون أن تكون متحدة مع اجلسد،
بل رمبا صارت حالته أسوأ مما كان في اجلنة بسبب
أنه قد تعلم كيف يعصي .فلو كانت حالته هكذا
وأُغوي مرة أخرى بواسطة احلية لصارت هناك
حاجة مرة أخرى أن يأمر اهلل ويبطل اللعنة وهكذا
تستمر احلاجة إلى ماال نهاية.ولظل البشر حتت
الذنب بسبب استعبادهم للخطية.
إذ هم يقترفون اإلثم لظلوا على الدوام في حاجة
ملن يعفوا عنهم ،وملا((خلصوا)) قط ،ولكونهم
أجسادًا بحسب طبيعتهم فإنهم يظلون
مقهورين دائ ًما بواسطة الناموس لسبب ضعف
اجلسد.
ومرة أخرى نقول ،لو كان الكلمة مخلوقا لظل
اإلنسان مائتًا ،كما كان قبلاً  ،حيث أنه لم يتحد
باهلل .فإنه ال يستطيع مخلوق أن يوحد اخمللوقات
مع اهلل ،إذ هو نفسه في حاجة ملن يوحده باهلل.
((خالصا))
وليس في وسع جزء من اخلليقة أن يكون
ً
للخليقة إذ هو نفسه في حاجة إلى اخلالص]
القديس أثناسيوس الرسولي ضد األريوسيني،
املقالة الثانية ،فقرات .69،68
[)4ألن اهلل رأي أن حكم املوت لصالح اإلنسان،إذ
أنه مال مر ًة للخطية،وأصاب طبيعته مرض امليل
للشر  ..فبطريقة مفيدة ُوجد املوت اجلسدي الذي
لم يؤدِ باإلنسان إلى الدمار الكامل ،حتى ميكننا
القول إن اإلناء املكسور قد ُح ِفظ لكي يصير
جدي ًدا بطريقة ما ،طاملا سيتم تصنيعه في
الوقت املناسب].
القديس كيرلس الكبير.
اجلالفيرا على سفر التكوين ،املقالة األولى.
إذا فالعدل اإللهي هو أن يعدل اهلل بعدله وبره
وأمانته حياة اإلنسان ،ال أن يغضب أو ينتقم منه،
أو يسكب جامات غضبه علي ابنه احلبيب ربنا
يسوع املسيح.كذلك فأن املوت كان رأفة منه لنا
وليس انتقاما منا.

خواطر مسافر
إلي النور ()93
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الراعي والرعية

عيد الصعود :احتفال برجوع اإلنسان إلى مسقط رأسه في السماء

الرب فوق الكل في أعلى
 «اليوم صعدُّ
السموات… وملا نظر البشر إلى اجلسد الذي
كان ساقطا في الهاوية أنه قد عال إلي سماء
السموات ،فوق كل ما يُرى وما ال يرى ،علِموا أن
الهالك قد مضي وانقضي ،ومجد حرية البنوة قد
استنار بربنا يسوع املسيح .ألن كيف تستطيع
األرض الصعود إلى السماء ،لو لم يتحد بها رب
السماء بالتجسد العجيب ،ويصعد اجلسد إلي
حيث مجده الغير ُم ْدرَك؟ ميمر الصعود ألنبا
بولس البوشي.
 «احلق احلق أقول لك :إن كان أحد ال يولد منفوق ال يقدر أن يرى ملكوت اهلل .املولود من اجلسد
جسد هو ،واملولود من الروح هو روح ينبغي أن
تولدوا من فوق» يوحنا.٣
 الوالدة هي خلق حياة جديدة لم تكن موجودةقبالً .فاإلنسان مخلوق من جسد األم الذي ِمن
التراب و ِمن العدم «وجبل الرب اإلله آدم ترابا ً من
األرض» تك .٢وله نفس عاقلة روحية من نفخة
اهلل في أنفه» ونفخ في أنفه نسمة حياة .فصار
آدم نفسا ً حية» تك .٢وعندما انفصل اإلنسان
عن اهلل بالسقوط ،غاب عن وعيه األصل اإللهي
خللقته .فكانت إرسالية املسيح هي لعودة
اإلنسان إلى أصله وموطنه «ينبغي أن تولدوا من
فوق».
 ذكر لنا الكتاب املقدس مصدرين حلياة اإلنسان.فباإلضافة إلي ِخلقته من تراب األرض أي من
بطن أمه ،جند أن اهلل نفخ في أنفه نسمة حياة،
وأعطاه أيضا ً أن يأكل من شجرة احلياة التي في
وسط فردوس اهلل ليحيا إلى األبد .وفي اعتقادنا
أن الكتاب املقدس عندما ذكر أن اهلل أراد أن يخلق
اإلنسان على صورته ومثاله «نخلق اإلنسان علي
صورتنا كشبهنا» ،فإن نعمة خلق اإلنسان على
صورة اهلل قد حتققت بالنفخة اإللهية في أنف

آدم اخمللوق من تراب األرض .فكل إنسان مولود
املرأة مخلوق على صورة اهلل .أما املرحلة التالية
في خلق اإلنسان فهي حتقيق َ
الشبه بني اإلنسان
اخمللوق من تراب األرض وبني أصله اخمللوق عليه
وهو صورة اهلل .وقد أشار الكتاب املقدس أن هذا
َ
الشبه يتحقق باألكل من «شجرة احلياة التي
في وسط فردوس اهلل» .ولكن آدم اإلنسان األول
سقط وانفصل عن اهلل قبل أن ينال هذه النعمة
اإللهية .لذلك جتسد املسيح الذي هو «ابن اهلل»
وصار «ابنا ً لإلنسان» الذي هو يسوع ابن مرمي
القديسة والعذراء كل حني ،ومت َّم قصد اهلل في
خلق اإلنسان وحقق له الشبه بأصله اإللهي الذي
خلقه عليه -الصورة اإللهية -التي ال تمُ َحي من
كيان اإلنسان ولكن قد يطمرها اإلنسان بالشر.
لذلك وصف الكتاب املقدس ربنا يسوع املسيح
بأنه «اإلنسان الثاني ،الرب من السماء» ،مقارن ًة
باإلنسان األول آدم الذي من تراب األرض ،وأن يسوع
املسيح هو الذي سيحقق لإلنسان كمال خلقته
التي أرادها اهلل له ،بأن ينال نعمة الشبه وبذلك
ينال اإلنسان نعمة اخللود التي هي هلل وحده،
سبحانه .لذلك نقول أن اهلل خلق اإلنسان من
العدم لينال نعمة اخللود واحلياة األبدية (كنعمة
ال كطبيعة لإلنسان) واملرموز إليها باألكل من
شجرة احلياة « َمن يغلب فسأعطيه أن يأكل من
شجرة احلياة التي في وسط فردوس اهلل» (سفر
الرؤيا .)٢
ً
 تأسيسا على ما سبق فإن كل البشر يحملوننعمة الصورة اإللهية فيهم .وهذا سر العالقة بني
اإلنسان واهلل التي لم ولن يخلو تاريخ البشرية
منها ،مهما حاول امللحدون .فاهلل دائما ً يَح ُّن إلى
صورته ويَودُّها بقربه ألنها نفخة من فمه ونسمة
من حياته .وكذلك تنزع صورته في اإلنسان إلى
القرب من أصلها والتماهي في اهلل .لذلك لم

يخلو تاريخ اإلنسان من ذلك النزوع الطبيعي
في اإلنسان إلى اخللود بسبب تلك النفخة التي
نفخها اهلل في فمه فاستمرت فيه روحا ً ال
ينطفئ حنينها إلي اهلل وإلى االمتداد في احلياة
إلى األبد ،حتى وهو متغرب عن اهلل .هذا تظهر
مالمحه في نشاط اإلنسان للتغلب على املرض
واملوت بالعلم وباختراع أديان لها آلهة متعددة
متصورا ً أنها خلقته (فالذي تغرب عن أبيه يذهب
ويشتري له أب) .لذلك سأظل أتأوه في متاهتي
كإنسان ال أعلم خامتتي ولكني في اشتياق
راض ع َّما أنا فيه ،وعندي يقني
ألعرفها .فأنا غير ٍ
ً
غائب عنه مهما
أن هناك األفضل ولكني دائما
ٌ
أجهدت ذاتي ألحلق به .فكل ما أحققه يظل ليس
َ
هو خامتتي ألني متغرب عن أصلي.
 «املولود من اجلسد جسد هو ،واملولود من الروحهو روح» يو  ٦:٣هنا يص ّرح الرب يسوع املسيح
لهؤالء وغيرهم ،باحلقيقة الغائبة عنهم بأن
اجلسد الترابي محدود وأصله العدم (الفساد) وأنه
لن يصل باإلنسان إلى اخللود (عدم الفساد) فيتأله
بأن ينال احلياة واخللود مبعزل عن اهلل .فطبيعة آدم
مخلوقة من العدم (الفساد) ،ولكنها نالت أصالً
جديدا ً لها هو صورة اهلل فيها ،ليتحقق فيها
املثال والشبه مع األصل (اخللود /عدم الفساد) من
خالل حياة الشركة مع اهلل ،فينال «نعمة فوق
نعمة» .واآلية تصرح أيضا ً أن اجلسد والروح هما
أصالن مختلفان ال يرث أحدهما اآلخر «أقول هذا
أيها اإلخوة أن حلما ً ودما ً ال يقدران أن يرثا ملكوت
اهلل وال يرث الفساد (العدم) عدم الفساد(اخللود)»
(١كو .)٥٠:١٥لذلك كان موضوعا ً آلدم  -قبل
ض َع
السقوط  -أن ينتقل باملوت الطبيعي « ُو ِ
للناس أن يمَ ُوتُوا َمرَّةً» (عب  )٢٧:٩إلي طبيعة تنال
اخللود كنعمة  .ولكن َف َ
ش َل آدم أن يحقق اهلل به
مسيرة اإلنسان إلى غايتها اإللهية ،و ِعوضا ً عن

بقلم  :د .رءوف إدوارد

احلياة واخللود «أختَطف» اإلنسان لنفسه موت
اخلطية الذي هو بسبب االنفصال عن حياة اهلل
(وهو غير املوت الطبيعي) .لكن اهلل ال يفشل بل
حقق غايته «باإلنسان الثاني» يسوع الذي هو
املسيح «الرب من السماء» .وعندما مات يسوع
املسيح على الصليب مات فيه كل إنسان موت
اخلطية .فاملسيح اإلله لبس جسد اإلنسان يسوع
البار (حلظة بشارة املالك ملرمي) الذي لم يصنع
خطية ،ولكنه حمل خطية البشر جميعاً .ومبوت
يسوع املسيح البار مات كل إنسان (فيه) وتبرأ من
خطاياه بأن جاز موت اخلطية على الصليب في
بشرية يسوع املسيح .ثم انتقلت حياة املسيح
ابن اهلل احلي الذي ال ميوت إلى الناسوت الذي
لبسه بعد أن تبرأ وتبرر ،فقام من األموات وأحياه
وقدسه (تطهير تبرير حياة وتقديس) .قام املسيح
يسوع وقام فيه كل إنسان بطبيعة بشرية جديدة
غير قابلة للموت ب َ ْعد« :املسيح بعدما أُقيم من
األموات (الحظ تركيز اآلية علي الناسوت بكلمة
«أُقيم» وليس كلمة «قام») ال ميوت أيضاً ،وال يسود
عليه املوت بَعْد» (رو .)٦فإن كانت البشرية كلها
حتمل في أعماقها الصورة اإللهية كأصل لها
مخلوقة عليه  ،وإن كان الرب يسوع املسيح حقق
لإلنسان عامة ً الشبه مع أصله اإللهي الذي فيه
 عندما لبس بشريته بالتجسد اإللهي  -إال أنكل بذاته ،الزال في احتياج أن تنتقل إليه
اإلنسانٍ ،
استحقاقات خالص الرب يسوع املسيح هذه  ،من
خالل اإلميان ونوال سر املعمودية  ،الذي فيها يجوز
اإلنسان موت الصليب مع الرب يسوع املسيح
ويقوم معه  ،بعمل سري مستيكي يتممه الروح
القدس علي مستوي الروح إلي أن يَست َعلِنه اهلل
جهارا ً برقاد أجسادنا الترابية في القبر ثم قيامتنا
وصعودنا مع املسيح في مجيئه الثاني على
السحاب .والسبح هلل
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ر�صد �أول زلزال على �سطح املريخ
أعلنت وكالة الفضاء الفرنسية أن جهاز قياس الزالزل
الفرنسي « ،»SEISسجل للمرة األولى وقوع عدد من الزالزل
اخلفيفة ،ولكنها واضحة ،على كوكب املريخ .وكشف الروبوت
املتمرکز على الكوكب األحمر «إنسایت  ،»In Sightعن ما يعتقد
أنه زلزال أطلق عليه العلماء اسم ،»marsquake « :وذلك للمرة
األولى في التاريخ.
ووصف العلماء الزلزال املريخي بأنه اكتشاف «مثير» ،وقال فريق عمل مسبار «إنسایت» ،إنه كان هناك
إشارات مماثلة في  6إبريل وهو اليوم رقم  128على سطح املريخ للمسبار ،باستخدام أداة قياس الزالزل
( ،)SEISلكن كان يعتقد أنها ناجمة عن نشاط فوق السطح مثل الرياح ،لكن هذه املرة كان واضحا ً
أنها تأتي من األعماق .وتستند جهود «إنسایت» إلى العمل الذي قام به رواد الفضاء أبولو على سطح
القمر خالل أواخر الستينيات والسبعينيات ،والتي كشفت ألول مرة عن خيوط النشاط الزلزالي
القمري واملناطق الداخلية للقمر.
ويأمل العلماء أن يساعد مقياس الزالزل على حتسني فهمنا لتركيبة املريخ ،ويقول الفريق العملي
إن احلدث الزلزالي األول كان صغيرا ً جدا ً الستخالص أي بيانات منه ،لكنهم يتوقعون أنه األول من بني
العديد .وقال الباحث الرئيسي ملسبار إنسایت« ،بروس بانيردت» ،في باسادينا ،کالیفورنیا« :أول قراءة
ملسبار إنسايت على سطح املريخ هو استكمال للعلم الذي بدأت به ناسا مهام أبوللو على القمر،
نحن نعمل على جتميع األصوات على الكوكب األحمر لكن هذا احلدث األول من نوعه رسميا ً يطلق
مجال بحثي جديد وهو (الزلزال املريخي)» ،ويؤكد الباحث :من املثير جدا ً أن يكون لدينا أخيرا ً دليل على
أن سطح املريخ ال يزال نشطاً ،نحن نتطلع إلى تبادل النتائج التفصيلية لتحليلها».
وأضاف لوري سقيل ،مدير قسم علوم الكواكب في مقر وكالة «ناسا»« :املثير أن حجم ومدة
االهتزازات الزلزالية على املريخ تشابه مثيلتها التي مت الكشف عنها على سطح القمر خالل بعثات
«أبولو» ،وفي غضون أيام من وصول املسبار إلى الكوكب األحمر في ديسمبر املاضي ،كان التقط صوت
املريخ فيما أطلق عليه «غبار الشيطان» ،و كانت هذه هي املرة األولى التي تستمع فيها البشرية إلى
رياح املريخ.

بيع لوحة
لــــ»مونيه» بـ
 100مليون دوالر
بيعت واحدة من اللوحات
القليلة ضمن سلسلة
«كومة قش» للرسام كلود
مونيه في مزاد علني بـ ,7
 110مليون دوالر ،محققة
رقما ً قياسيا ً لعمل انطباعي.
وقالت دار مزادات سوذبي التي باعت اللوحة الزيتية على قماش والتي حتمل اسم «الرحی» وانتهى
مونيه من رسمها في  .1890إن اللوحة هي أول قطعة من قطع الفن االنطباعي التي تباع بأكثر من
 100مليون دوالر في مزاد.
كما أن هذا املبلغ هو األعلى على اإلطالق الذي يدفع في مزاد مقابل لوحة ملونيه مؤسس االنطباعية
الفرنسية ،ورائد املناظر الطبيعية في األماكن املفتوحة.

ثمرة ُتباع يف مزاد علني بتايالند بنحو � 50ألف دوالر �أمريكي
بيعت في مزاد خيري في تايالند ثمرة دوريان فاخرة ،بعد أن حازت على لقب «ملك الفاكهة» ،مقابل 1.5
مليون باهت ( 48ألف دوالر) .وتنقسم اآلراء حول ثمرة دوريان ،إذ يرى البعض أنها «ملك الفاكهة» بينما
يرى آخرون أنها الفاكهة ذات الرائحة األسوأ على اإلطالق .ولكن ما قيمتها؟ يبدو أن أحد محبي الطعام
التايالندي األثرياء أجاب على هذا السؤال يوم السبت املاضي .ثمرة دوريان الشائكة تعد صنفا من
الطعام الفاخر في معظم أنحاء آسيا ،ولكنها كذلك مثيرة للجدل ،فإما أنك حتبها أو تكرهها بشدة.
ووفقا لتقارير إعالميةُ ،قطفت الثمرة الفاخرة من إحدى املزارع احمللية لكي تباع في مهرجان «ملك
دوريان» في تايالند قبل يوم واحد فقط من موعد املهرجان .وقال منظمو املهرجان إنه في الوقت الذي
قد تكلفك ثمرة دوريان من النوعية اجليدة ما بني  50إلى  100دوالر ،فإن املبلغ املذهل الذي دفع نهاية
األسبوع املاضي كان ضعف السعر القياسي السابق الذي حققته في تاريخ املزاد.

مدير
ي�ستخدم
«فنجان
القهوة»
الختيار
موظفيه

عامل بال حدود

احتجاج ن�سائي على
«الكعب العايل» يف
العمل باليابان
قدمت نساء يابانيات ،عريضة إلى
احلكومة لالحتجاج على إلزامهن
بانتعال الكعوب العالية كأحد الشروط
التي تفرضها الشركات على املوظفات.
وأطلقت حملة كوتو ،املشتقة من كلمتي «كوتسو» التي تعني أحذية و»كوتسوو» التي تعني األلم
باليابانية ،املمثلة والكاتبة املستقلة يومي إيشيكاوا ،التي حظيت بتأييد نحو  19ألف شخص على
اإلنترنت.
وأوضح املشاركون في احلملة أن انتعال الكعب العالي يعد شبه إجباري عند البحث عن عمل أو العمل
في العديد من الشركات اليابانية.
وقالت إيشيكاوا بعد لقائها مسؤولني في وزارة العمل« :قدمنا اليوم عريضة للمطالبة باعتماد قوانني
حتظر على أصحاب العمل إجبار النساء على انتعال الكعب العالي باعتباره شكال من أشكال التمييز
اجلنسي».
وأضافت« :التقيت امرأة مسؤولة في الوزارة بدت متعاطفة مع قضيتنا ،وأخبرتنا أنها املرة األولى التي
يتردد فيها صدى هذه املطالبات في الوزارة» ،موضحة« :إنها اخلطوة األولى نحو حتقيق هدفنا».
وكانت إيشيكاوا كتبت تغريدة على «تويتر» في وقت سابق من هذا العام اشتكت فيها من اشتراط
انتعال الكعب العالي للعمل في أحد الفنادق ،انتشرت على نطاق واسع ،ما دفعها إلى إطالق احلملة.
وقالت« :مبا أنني أدركت أن كثيرا من األشخاص يواجهون املشكلة نفسها ،قررت إطالق احلملة».

مدينة مبليار دوالر لع�شاق «�ستار وورز» يف ديزين الند
افتتح متنزه ديزني الند في والية كاليفورنيا األمريكية ،مدينة ترفيهية جديدة تستند إلى سلسلة
أفالم «ستار وورز» (حرب النجوم).
واستقبلت املدينة الترفيه ّية التي أطلق عليها «ستار وورز :جاالكسي إدج» وبلغت كلفتها مليار دوالر،
فقط الزوار احملظوظني الذين متكنوا من حجز تذاكرهم في وقت مبكر ،وأتيح لهم التجول في هذا
املكان اجلديد ملدة  4ساعات.
وسيتمكن من زيارة «جاالكسي إدج» خالل األسابيع الـ 3األولى ،األشخاص الذين حجزوا بطاقاتهم
مسبقا ً فقط ،وبعد ذلك ستكون مفتوحة أمام اجلمهور.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ديزني» ،بوب إيجر ،خالل حفلة أقيمت قبل االفتتاح «(ستار وورز:
جاالكسي إدج) رائعة ونحن مسرورون ملشاركتها مع العالم».
وأضاف إيجر« :اآلن وللمرة األولى،
سيتمكن محبو السلسلة من االنخراط
في كل القصص التي استحوذت على
خيالهم لعقود ،ويعيشون مغامرات (ستار
وورز) اخلاصة بهم في املكان األكثر إبداعا ً
وابتكارا ً وطموحا ً على اإلطالق».
وتضم املدينة اجلديدة رحالت في «مركبات
فضائية» وألعابا ً تشتمل على مغامرات
حتاكي مغامرات السلسلة الشهيرة.
وإضافة إلى ذلك ،سيتمكن الزوار من تناول
املشروبات الغريبة التي وردت في أفالم
«ستار وورز» مثل «بالدي رانكور» أو «كاربون فريز» في مقهى «أوجا كانتينا» وتذوق احلليب األزرق أو
األخضر.
وسيتاح لهم تصميم السيوف املضيئة اخلاصة بهم في مقابل  200دوالر .وستفتتح مدينة مماثلة في
ديزني الند بفلوريدا في نهاية أغسطس املقبل.
وقال ميجيل الجنارسيا وهو أحد األشخاص الذين متكنوا من احلصول على تذاكر في وقت مبكر ،إنه كان
سعيدا ً جدا ً ألنه من أوائل الذين اختبروا هذه التجربة اجلديدة.
وأضاف“ :عملت على  4أجهزة كمبيوتر بالتزامن عندما كنت أحاول احلصول على تذكرة .وقد جئت
أخيراً ،لذلك أنا متحمس جدا ً اليوم”.
وقال جو كانيوا وهو زائر آخر إنه لم ميانع إنفاق  150دوالرا ً تقريبا ً لشراء تذكرة نظرا ً إلى املتعة التي
توفرها هذه التجربة .وأوضح“ :يريدون كسب الكثير من األموال لكنهم يريدون أيضا ً أن يحققوا أحالم
الناس”.

«ترينت إينيس» هو رئيس شركة برامج محاسبة في أستراليا ،لكن اسمه أصبح متداوال ً في عدد كبير من
الصحف ،بعد كشفه عن «اختبار فنجان القهوة» الذي يُوظف على أساس نتيجته املوظفني اجلدد في شركته.
ويعتبر ترينت إينيس أن االختبار يكشف الكثير عن الشخص أكثر من أي سؤال ميكن أن يوجه له ،لذلك يستخدم
هذا االختبار البسيط في كل مقابلة عمل مع عضو جديد يرغب االنضمام إلى فريق شركته Xero Australia
والراسب يضعه على “القائمة السوداء” بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
وعن كيفية إجراء هذا االختبار ،يشرح ترينت “سآخذك دائما ً في نزهة إلى أحد مطابخنا ،وبطريقة ما ستنتهي
دائما ً باملشي مع مشروب تأخذه إلى الغرفة التي جنري فيها املقابلة” .وأضاف “أحد األشياء التي أبحث عنها دائما ً
في نهاية املقابلة هل يريد الشخص الذي يجري املقابلة أن يحمل معه ذلك الكوب الفارغ إلى املطبخ”.
ويفسر أن االختبار هدفه معرفة ما إذا كان املوظف اجلديد سيتبع ثقافة املكتب لدى الشركة ،وسيؤدي حقا ً كل
ما عليه فعله .ويفسر “ميكن تطوير املهارات وثقل اخلبرات واكتساب املعلومات لكن حسن التصرف ينبع من
الشخص وال ميكن تعلمه أو اكتسابه مع الوقت”.
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Attention : Business Owners
By: Dalya Tadros

Does it ever worry you that your
business would suffer if you had
to be away for some time? Would
your company manage without
you? These are questions that inevitably cross your mind whether
you solely own your business or
if you have other partners. In today’s world, no one is immune to
illnesses. And very often there
are no warning signals. So it is
best to be prepared. Desjardins
has come up with a solution for
your business in the event of a
critical illness. The Executive
Health Plan allows you to own a
critical illness policy jointly with
your company. This will pay your
company a tax-free lump sum
benefit if you are diagnosed with
a covered critical illness. The
company can use this amount to
keep its financial plans on track,
to limit its financial loses by hiring a qualified replacement or
to repay any debts and therefore

reassuring its creditors, suppliers
and customers of the continued
stability of the company. The
company may also choose to pay
you a portion of this amount to
help you get back on your feet.
However, incase the worst happens a tax-free death benefit is
paid to the company.
But what if throughout the term
of the policy you remain healthy?
That is not only good news, but it
also means that you benefit from
tax advantages and get back all
the premiums made by both you
and your company! This brilliant
plan provides an excellent return
on your investment. It is a financial strategy that could allow
you to earn additional income in
anticipation of retirement. This
uniquely structured plan is only
offered by Desjardins Insurance.
So wait no longer, don’t let the
unexpected affect the financial
future of your company.

RIDDLE TIME
Mr. and Mrs. Mustard have six daughters and each daughter has one brother.
How many people are in the Mustard
family?

Answer for the Last Issue:
Heroine

By:
Philo Girgis

GOD’S PROMISES:
INHERITANCE VS
POSSESSION
Inheritance comes from promise. Possession
comes from obedience.
Have you ever heard a sermon about God’s
promises and felt a little discouraged? Have
you ever read a book or an article about God’s
faithfulness and felt just a little bit cheated?
Have you ever heard someone else tell the
story of how God fulfilled a promise to them
and had a little gnawing voice inside you say
“why not me too?”
We all have. It’s not easy to appreciate the
beauty and splendor of God’s faithfulness
when you feel like God promised you something (healing, success, victory over a certain
temptation, etc.) and He hasn’t yet provided it.
Where is God’s promise of “joy that no one
can take from you” when I’m lonely and depressed?
Where is God’s promise of “authority to trample on serpents and scorpions, and over all the
power of the enemy” when I’ve fallen into the
same sin…AGAIN?!
Where is God’s promise of “peace which surpasses all understanding” when I am more confused today than I’ve ever been?
The answer lies in the understanding of a key
spiritual principle - one of the most important
and least remembered principles in the spiritual life. And it is this:
GOD GIVES SEEDS, NOT TREES.
Look at the famous parable from Matthew 13 –
the parable of the mustard seed.
“The kingdom of heaven is like a mustard
seed, which a man took and sowed in his field,
which indeed is the least of all the seeds; but
when it is grown it is greater than the herbs and
becomes a tree, so that the birds of the air come
and nest in its branches.” (Matthew 13:31-32)
Answer me this: if you want a big oak tree in
your background, what would you do? How
would you make it happen? Would you start
with a tree? Or would you start with a seed?
How many people would think to themselves
“I need to drive to the forest, find a fully grown
oak tree, chop it down, tie it to my car, drive it
home and plant it my backyard. That oughta
work great!”
Anyone? Would anyone do that? If not, then
why do we expect God to do that in our spiritual lives?
We struggle with God’s promises because we
think/want God to give us full grown trees. We

Articles
Father
Anthony Messeh
want Him to do a tree transplant from someone
else’s yard into mine.
We want the peace of God which surpasses all
understanding… by TOMORROW! We want
the joy that no one can take away from us…
BEFORE LUNCH! We want the authority to
trample on serpents and scorpions and every
power of the enemy… RIGHT NOW!
But that just isn’t how God works. To be honest, that isn’t how LIFE works either.
God gives seeds, not trees. God gives promises, not possessions.
God doesn’t give us peace that surpasses understanding as a possession; He gives it to us
as an inheritance. In other words, He says “if
you do this (be anxious for nothing, pray, be
thankful), then I will do this (PEACE).
The same holds true for all of God’s promises.
They aren’t given as trees, but rather as seeds.
That’s why I said at the start: INHERITANCE
COMES FROM PROMISE; POSSESSION
COMES FROM OBEDIENCE.
God promised Abraham to be the father of
many nations (INHERITANCE); but the
promise was fulfilled by Abraham offering His
only son back to God (OBEDIENCE).
God promised Joseph to rule over his brothers
(INHERITANCE); but the promise was fulfilled by Joseph trusting God and maintaining
his integrity as a slave and prisoner (OBEDIENCE).
God promised Joshua and the Israelites that
they would dwell in the Promised Land (INHERITANCE); but they laid hold of that land
not by with weapons, but rather by marching
around the city according to God’s command
(OBEDIENCE).
God gives seeds, not trees. God gives promises, not possessions.
Think of God’s promise to you like an egg to a
momma chicken. The promise is given to you
and something great is inside. If you neglect
the egg, the baby chick will die and you will
never possess what was promised to you inside. But if you watch over that egg and guard
it with your life, you will possess something
miraculous at the end. That’s how we need
to approach God’s promises - like a momma
chicken with her egg.
Why? Because God gives seeds, not trees.
God gives promises, not possessions.

The Media Bailout
A healthy democracy
that will sit on a special
relies
on
an
advisory panel tasked
independent press, free
with
recommending
of political influence.
news operations for
It should never be up
participation
in
a
to any government
$600 million media
to determine which
support fund. The eight
media outlets receive Bob Saroya, associations that have
government support
been asked to select a
Member of
Parliament
and which media
representative to sit on the
outlets do not. This is
independent panel by the
just the latest example
middle of June are: News
of Justin Trudeau using the power Media Canada, the Association
of his office to stack the deck in de la presse francophone, the
the upcoming election.
Quebec Community Newspaper
The federal government has named Association,
the
National
the eight Canadian organizations Ethnic Press and Media Council

of Canada, the Canadian
Association of Journalists, the
Fédération professionnelle des
journalistes du Québec, Unifor
and the Fédération nationale des
communications.
Trudeau has already put spending
caps on opposition parties
while putting no such limits
on government; left a massive
loophole in elections laws that
allow Liberal-friendly foreign
special interest groups to interfere
in campaigns; and unilaterally
taken over planning for the
leaders’ debates without any input
from opposition parties.

Trudeau is changing
the rules of the
game to give him
a competitive edge
during the election,
while
Andrew
Scheer’s Conservatives will
use every tool at our disposal to
continue to fight Justin Trudeau
desperate attempts to rig the next
election in his favour.
Sincerely,
Bob Saroya
Conservative
Member
of
Parliament
for
MarkhamUnionville
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Breaking Habits Part 8:
Radical Acceptance
self-destructive thoughts and behaviours, you can use
your wise-mind to do the next right thing. Life will
pass by anyways - so you may as well allow it to pass
with acceptance and joy, rather than distress and
agony.
The beauty of acceptance is that once you tell yourself ‘it is what it is’, you can truly free yourself of

Welcome to part eight of our series on breaking habits.
If you’ve missed the previous parts of this series, or
need a refresher, it’ll be a good idea to review what
we’ve talked about in terms of how to get started in
making changes in your life, how to persevere through
challenging moments, and tolerating distress associated with these situations.
Today, we are going to discuss the concept of ‘radical
acceptance’. What does acceptance mean? To accept
something means to ‘take it as it is’, and to realize
that you might not be able to change things. For example, when we accept our loved ones as they are, we
recognize that although we might not like everything
about them, although there are things we wish we could
change about them, we love them regardless.
What role does acceptance play in our lives when trying to break habits, or make changes in our ways of acting and thinking? Think of a challenging time in your
life where you were forced to deal with something distressing or frustrating. For example, let’s imagine that
your boss has given you a tight deadline for a work
project, and you don’t think you can
get it done on time. You spend hours
crying and over-thinking: ‘how can
I get this done? This is impossible.
I will get intro trouble. I won’t succeed. I’ll be a failure. I won’t get the
promotion...’ and so forth.
Look back at that last paragraph and
notice how feeling frustrated about
the situation led to a spiral of
thoughts. Not only are you sad and
worried about not making the deadline, but now you
are also doubting your abilities, and feeling low about
your self-worth and value. This is common - in times
of distress, our thoughts often spiral from one negative thought to another.
Rather than this, let’s consider what would happen if
we ACCEPTED the situation. You have a tight deadline
- AND IT IS WHAT IT IS. You feel frustrated, scared,
and angry because you don’t think you can get it done.
But, rather than going down the road of self-doubt
and anger, you think ‘well, this is unfortunate. I feel
scared that I cannot get this project done on time, and
really, it is a short time period. It feels impossible. And
I don’t like the way I am feeling now. But all I can
do is accept this situation right now, and do the next
right thing. That means getting started on the project,
and hoping that I finish it on time. I can only do my
best, because I cannot change the situation. Rather
than doubting my abilities and calling myself negative names, I will get to work. This feeling and time
will pass, so I might as well make the most of it’.
Of course, like any skill, this sounds a lot easier (and
pleasant!) than it really is. Practicing acceptance is extremely hard. You have to identify the situation, realize that it is out of your control, feel the challenging
and distressing feelings you may have, and continue
to practice self-compassion. Acceptance, however, is
very freeing. Once you realize that you cannot control
the situation, and you refuse to enter into the battle of

shame, guilt, and anger. You can acknowledge
your feelings, and move on with what you need to
do next. Personally, when I encounter a situation that
forces me to accept it, I repeat to myself ‘it is what
it is. Feel the emotion, deal with the emotions/
thoughts, and heal myself of
this. I may not like what I am
going through right now, and I
certainly don’t like how this is
making me feel. But this is okay.
I am okay. This will pass. What
can I do now? What would help
in this moment?’
I encourage you to try practicing
radical acceptance for a situation
you encounter today. Perhaps you
are faced with stressors at work,
or maybe you are trying to break free from an addiction. Maybe you are ailing from a physical condition,
or perhaps money is tight and you are struggling to
make ends meet. Whatever the situation is - try accepting it. It is what it is. Acknowledge your feelings,
and recognize that you alone have the power to silence the negative thoughts and stop any associated
harmful behaviours. You can choose to do the next
right thing in this moment. You can - and will - get
through this. Practicing acceptance is often the first
and most-freeing step in doing hard things!

Articles
Aladdin
I was, and still am, a big fan of the Aladdin story. In
various tellings and different versions it delivers a
sense of exotic intrigue, along
with a very imminent sense of
the unlimited potential that we
all have. Aladdin is poor and
disadvantaged – and yet he
rapidly approaches the highest
levels of power and possibility. In the films, as Aladdin has
his opportunity to make it big, Garnett Genuis
he struggles with self-doubt, Member of Parliment
and so seeks to hide who he
really is and where he comes from. He also grapples
with whether to use his new power for justice (to
free the genie) or to simply get what he wants.
Though in an exotic and magical environment, the
types of issues and challenges that Aladdin confronts
are very real to our experience, which makes the story
both interesting and exciting.
The story of Mena Massoud
who played Aladdin in the
latest film is also an inspiring
story of someone defying the
odds and making it big. He
was born to Coptic parents in
Egypt, immigrated to Canada
as a small child, and attended
St. Brother André Catholic
High School in Markham. He was initially told that
he could not make a career out of his artistic talents
and to focus on the sciences instead. However by
following his passion for the arts, he is now becoming one of the world’s most recognizable actors. He
recently came back to his high school to encourage
students there to always follow their dreams.
In a 2015 interview, Massoud was asked what his
charity of choice was – he said “Coptic Orphans.
It’s an incredible charity out of Egypt that supports
children who have lost their families. Completely
not-for-profit, the money raised goes towards housing, feeding, educating and supporting children who
have nothing and nobody. Egypt is a country that has
almost ninety million people and not nearly enough
resources – though we’re on our way there!”
There is also a connection between the Aladdin story and the work of Coptic Orphans. Coptic Orphans
and other charities like it see the potential in every
child – potential to have a world-shaping impact, regardless of where they have come from. Coptic Orphans’ story, Massoud’s story, and Aladdin’s story
are all about limitless potential.
One of the defining projects of our society should
be to be the sort of place where all people can realize their potential – in the arts, in politics, in the
sciences, in business, in academia, etc. The sort of
place where nobody is considered undesirable, and
nobody is held back by the circumstances of their
birth.
The economic data shows that Canada is one of the
best countries in the world for realizing this equality of opportunity – and Massoud’s own success is
another proud moment for us to see how any Canadian, wherever they are born, can achieve success.
But there is always more work to do to ensure that
this possibility is truly a reality for everyone – that
people aren’t just getting by, but can truly get ahead.
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