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ص.امانى مريد
ص. جناتي سمعان

- 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
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي�

C2-95 Times Avenue, Thornhill, On L3T 0A2 (Hwy 7 between Bayview & Leslie)

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

نبيل فلتس
عضو جمعية احملاسبني

ومستشاري الضرائب بكندا

هنــاء عــزيز
أخصائية الضرائب

www.profitexplorer.com

حما�شبة وخدمات �شريبية للأفراد وال�شركات

- ام�شاك دفاتر وح�شابات ختامية 

للأفراد وال�شركات

- تاأ�شي�س ال�شركات اجلديدة باأنواعها

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

85 Curlew Dr. #103 North York, oN M3A 2P8

Maximize your 
Tax Savings 

with Us

لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939
416-737-3121
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جريدة ت�صدر 

عن م�ؤ�ص�صة 

غري ربحية كل 

ا�صب�عني

50¢

هوؤالء يتحدثون 

لـ جود نيوز عن 

قانــــون جديد 

لتوحيد االأذان 

ومنع اإ�شتخدام 

املكبــــــــرات

اأزمـــــــــــة 
»تي �شــريت« 
تـــــــــرودو 
تتوا�شــــــل 
.. الكني�شـــة 
الكلدانيـــــة 
بكنـدا تطالبه 
بالإعتــــــذار

 24 �صفحة بالأل�ان ت�زع يف اونتاري� - م�نرتيال - اوتاوا

 انتخابات رئا�شية م�شتعله 

بدون مر�شحني
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 ابرام مقار
ترودو .. واإعادة الأندماج املزعوم!

التي  الربملانية  الإنتخابات  اجلزائري  اجلي�ش  األغي   1991 عام  دي�سمرب  يف 

فازت بها اجلبهة الإ�سلمية للإنقاذ بعد خمالفات اإنتخابية، ودخلت اجلزائر 

يف حرب بني اجلي�ش والتنظيمات الإ�سلمية امل�سلحة، راح �سحيتها 200 

اجلزائر.  علي  الأ�سوء  الفرتة  وكانت  الأرهابيني،  اأيدي  علي  قتيل  الف 

عام  يف  اأقر  للحكم،  بوتفليقة«  العزيز  »عبد  احلايل،  الرئي�ش  و�سول  وبعد 

الإرهاب وتلك  الوطني« لإنهاء ذلك  الوئام  »قانون  بـ  قانون �ُسمي   1999

احلقبة الدموية، والذي مبقت�ساه طالب الإرهابيني بالعودة وت�سليم اأ�سلحتهم 

كمواطنني  اأخري  مرة  واأندجموا  ذلك  فعلوا  اإذ  عام  عفو  من  والإ�ستفادة 

طبيعيني. وبرغم عودة عدد كبري من الإرهابيني للإ�ستفادة من هذا العفو، 

لي�ش  الأمر،  لذلك  رف�سه  اجلزائري عرب عن  ال�سعب  اأن عدد كبري من  اإل 

هذا  لأن  بل  وعائلتهم،  زويهم  قتلوا  من  عن  للعفو  رف�سهم  ب�سبب  فقط 

القانون �سيتيح للقتلة اأن يعي�سوا بينهم، وقد كنت �ساهد عيان علي خوف 

اجلزائريني وحتذيرهم من هوؤلء العائدين، فالقاتل الذي قتل وراأي الدم ل 

ما تتحدث عنه  اأعقاب  الأمر يف  التعامل معه طبيعيًا. تذكرت ذلك  ميكن 

داع�ش  ملقاتلي  الإندماج«  اإعادة  »دعم  بـ  ي�سمي  ما  عن  »ترودو«  حكومة 

ال�سابقني العائدين لكندا، ففي مائة وثلثة دولة، يتم احلكم بالأعدام علي 

ال�سيد  ي�سعي  احلياة،  مدي  �سجنه  يتم  دولة  وت�سعني  اأثنني  ويف   ، القاتل 

ترودو اإيل طريقة جديدة وما ي�سمي باإعادة تاأهيله و اأندماجه. وهو ما اأكد 

�ساألته  عندما  ترودو«  »جا�سنت  حكومة  باأ�سم  املتحدث  برين«  »دان  عليه 

اجلهاديني خارج كندا،  اإجراءات �سد  اأية  بي �سي« عن  »�سي  الـ  مرا�سلة 

عودة  »اأن  قال  ب�ساأنهم  حكومية  اأجراءات  اأية  عن  الأجابة  رف�ش  اأن  بعد 

تتطلب  واأ�سرهم،  الأجانب  الإرهابيني  امل�سافرين 

احلكومة  تعلم  وبينما  اندماجهم«.  لإعادة  الدعم 

اإيل  عادوا  داع�ش  من  مقاتل   60 هناك  اأن  الكندية 

اأثنني فقط، وقد  اإيل  اإل  تهم  يتم توجيه  فلم  كندا 

الع�سكرية  بالكلية  والأرهاب  الأمن  خبري  علق 

امللكية  »كري�ستيان ليوبريخت« عن اأن احلكومة تراقب املقاتلني العائدين 

لفرتة حمدود فقط. 

يناير احلايل ن�سرت �سحيفة »تورنتو �سن« تقريرًا  الرابع والع�سرين من  يف 

عن وثائق لهيئة املخابرات الكندية »CSSI« بع�سها حمل »�سري للغاية« 

ب�ساأن اخلطر اجلهادي املحتمل علي كندا يف امل�ستقبل، واأ�سار التقرير نقًل 

عن خرباء باأن الأرهاب �سي�ستمر يف كندا. ومن املرجح اأن ي�ستمر املتطرفون 

من حاملي اجلن�سية الكندية يف اأ�ستهداف اأفراد وموؤ�س�سات تابعة لل�سرطة 

املتطرفون  بها  التي �سيهاجم  الطرق  اإيل  التقرير  الكندي، وتطرق  واجلي�ش 

املحليون كندا يف امل�ستقبل، كما اأ�سار اإيل اأن تنظيمات داع�ش والقاعدة ل 

هناك  واأن  العامل،  يف  الكندية  وللم�سالح  لكندا  دائمًا  تهديدًا  ت�سكل  تزال 

التهديد امل�ستمر من املتطرفني يف كندا والذين لديهم الطموح  قلقًا ب�سبب 

للقيام بعمليات اإرهابية عنيفة. حتي اأن وزير الأمن العام اأعترب التقرير ياأخذ 

نظرة وا�سحة علي الأخطار التي ُتهدد كندا من الأرهاب. ورغم كل تلك 

املخاطر والتحذيرات ال�سابق ذكرها مازال رئي�ش وزرائنا يتحدث عن اإعادة 

كيف  يبحث  اأن  وعليه  نحن،  �سلمتنا  عن  م�سئول  اأنه  ون�سي  الأندماج، 

يعي�ش الكنديني اأمنني مبعزل عنهم ولي�ش كيف يعي�ش هوؤلء بيننا .
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3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel  (905) 604-7330                  Fax (905) 940-3372

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

•	Laughing Gas
•	Laser Treatment
•	Dental Implants
•	Crowns & Bridges
•	Bonding & Veneers

•	Root Canal Treatments
•	Teeth Whitening
•	Ortho Treatment

•	Partial & Full Dentures

Come and meet with 
our team 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental ARTS CENTRE

خبرة طويلة 
في مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableSpecial 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	

  Monday	Senior’s	Day	
20%	Discount	
  Free	Deliveries		
  Easy	Refills	through	
our	Website	

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

(647)	344-3153	
(647)	344-3173	
www.agapepharmacy.ca	

(647)	351-5955	
(647)	351-5958	

MALLARD	MEDICAL	

10	Mallard	Rd	#C105,	106,	107	North	York,	ON	M3B	0A7	

Hours:	Mon-Thurs	9:30	–	7:00	
					Fri		9:00	–	6:00	
					Sat	9:00	–	1:00	
					Sun	-	Closed	

Hours:	Mon-Thurs	10:00	–	6:00		
					Fri		9:00	–	4:00	
					Sat	9:00	–	1:00		
					Sun	-	Closed	

Get	$5	off	with	a	purchase	of	$20	on	
Over-The-Counter	products	

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

Do
n	
M
ill
s	R

d	Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

اقرأ في هذا العدد 
ايضاً

تتاجر  ترودو  حكومة 
إبتداًء  اخملدرات  في 
القادم  يوليو  من 
.......................... ص 12

القبطية  الكنيسة 
إجتماع  في  تشارك 
ترودو  لقرار  رفضاً 
حكومية  منح  مبنع 
التي  للمؤسسات 
األجهاض  تدعم  ال 
.......................... ص 14

الفتاة  أســـــــــــرة 
حادثة  صاحبــــــــة 
»تقطـــــيع احلجاب« 
للكنديني  تعتــــــذر 
............................. ص 9

العقارات  ملحــــــق 
........................ص 6 - 7

راأي املحـــــــرر
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والواليات  واملكسيك  كندا  بني  جارية  املفاوضات  تزال  ال 
حاليا جولة  للطبع، حيث جتري  ماثلة  واجلريدة  املتحدة، 
كندا خالل  في  الثالثة  الدول  بني  املفاوضات  من  جديدة 
الفترة من 23 – 28 يناير اجلاري، في توقيت حساس حيث 
املوقف  ويأتي  االتفاقية.  باالنسحاب من  تهدد واشنطن 
األمريكي بسبب تشدد الرئيس ترامب، الذي يري أن هذه 
االتفاقية متثل ضررا باالقتصاد األمريكي، في الوقت الذي 
تعلن فيه أوتاوا ومكسيكو سيتي أن املصالح متبادلة، 
أمريكا  في  الثالثة  الدول  مصالح  حتقق  االتفاقية  وأن 

الشمالية.
وقالت مصادر في احلكومة الكندية لوكالة »بلومبيرج«، 
من  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  خروج  احتماالت  إن 
املسؤولون  وتابع   .50% نسبة  تتجاوز  »النافتا«  اتفاقية 
قد  االتفاقية  من  األمريكي  االنسحاب  أن  الكنديون: 
جوستان  الوزراء  رئيس  أن  وأضافوا  وقت.  أي  في  يحدث 
ترودو يفكر في  اخليارات كافة املتعلقة بالصناعات التي 

قد تتأثر بالقرار.
على اجلانب اآلخر، ذكر رئيس غرفة التجارة األمريكية أن 
االنسحاب من اتفاقية »نافتا« مبثابة »خطأ فادح«، محذرا 
تدمر  قد  التي  للتكنولوجيا  املتزايد  النمو  مخاطر  من 
استغالل  مخاوف  عن  فضال  بشدة.  األمريكي  االقتصاد 
مبا  االنسحاب،  لهذا  الصني  مثل  اخري  اقتصادية  قوى 

يهدد االقتصاد األمريكي علي املدى املتوسط.
وتؤكد احلكومة الكندية من جانبها علي االستعداد ألى  
القادمة،  القليلة  األسابيع  خالل  معلن  أمريكي  موقف 
خاصة وأن مواقف ترامب، غير متوقعة، ومن املمكن أن 

يعلن انسحاب واشنطن من جانب واحد.
األمريكية  االقتصادية  للعالقات  املتابع  على  يخفي  وال 
حكومة  بني  عديدة  خالفية  قضايا  هناك  أن  الكندية، 
للرئيس  السابق  االستراتيجي  احلليف  ترودو،  جوستان 
اجلمهوري  األمريكي  والرئيس  أوباما،  باراك  الدميقراطي 
التوجهات  في  االختالف  بسبب  ترامب،  دونالد  احلالي 

والسياسات واأليديولوجيات.
من املعروف أن الدول الثالث أعطت لنفسها مهلة حتى 
االفتا.  اتفاقية  جتاه  رسمي  موقف  إلعالن  القادم،  مارس 
تقدم  أى  يتحقق  لم  املفاوضات،  من  جوالت   6 وخالل 
ملموس بسبب التشدد األمريكي، رغم املرونة الكندية 
واملكسيكية. إذ تأتي كل تصريحات ترامب في مصلحة 
احلمائية  االجراءات  من  عدد  واتخاذ  االتفاقية،  انهاء 
والصناعة  االقتصاد  حلماية  واالقتصادية  التجارية 

والوظائف األمريكية حسب تصريحاته.
النافتا،  بشأن  األمريكية  الكندية  املواقف  تختلف  وال 
يتعلق  فيما  اجلارتني  بني  الطائرات  صراع  جتاه  احلال  عن 

بطائرات بومبادريه وطائرات بوينج األمريكية.
جديدة  بدائل  إيجاد  علي  جانبها  من  كندا  وتعمل  هذا 
من  األمريكية،  الضغوط  حدة  من  التخفيف  أجل  من 
خالل العمل علي توقيع شراكات اقتصادية واستثمارية 

وجتارية مع كل من الصني واالحتاد األوربي.
بكني،  مع  االقتصادية  عالقاتها  بتطوير  أوتاوا  وترحب 

الثاني لكندا  التجاري  خاصة وأن الصني تعتبر الشريك 
كندا  بني  الثنائية  التجارة  حجم  وبلغ  أمريكا.  بعد 
دوالر،  مليار   544 من  أكثر   2016 في  املتحدة  والواليات 
النشاط  ازداد  بينما  األمريكية،  الرسمية  لألرقام  وفقا 
خالل   105% تفوق  بنسبة  والصني  كندا  بني  االقتصادي 
إلى  بينهما  التجارة  حجم  إجمالي  ليصل   ،2016 عام 

68.8 مليار دوالر. 
وكندا،  األوروبي  لالحتاد  بالنسبة  احلال  يختلف  وال  هذا 
بني  الشاملة  واالقتصاد  التجارة  اتفاقية  دخلت  كما  إذ 
من  اعتباراً  التنفيذ  حيز   ،)CetA( وكندا  األوروبي  االحتاد 
بني  املفاوضات  من  سنوات  سبع  بعد  املاضي،  سبتمبر 
اجلانبني. وبحسب البيانات، فإن الضرائب اجلمركية ألغيت 
اتفاقية  االحتاد وكندا مبوجب  أكثر من %98، بني  بنسبة 
التجارة احلرة، ما ميهد لزيادة التجارة املتبادلة واالستثمار 
فرصة  األوروبية  للشركات  االتفاقية  وستوفر  والعمالة، 

املنافسة بشكل أكبر في السوق الكندية.
عالقاتها  لتقوية  جانب  من  فتسعي  املكسيك  أما 
حيث  البريكس،  دول  جتمع  مع  والتجارية  االقتصادية 
سبتمبر  في  الصني  في  عقدت  قمة  آخر  في  شارك 
من  املزيد  ضخ  علي  الصني  املكسيك  وتشجع  املاضي. 

االستثمارات وتنمية العالقات التجارية.
جتاه  وخاصة  واملكسيكية  الكندية  املرونة  أن  ويبدو 
تريد  التي  الصينية،  احلكومة  لدى  هوي  تلقي  الصني، 
محاصرة الواليات املتحدة، خاصة وأن األخيرة تعاني من 
اغراق السوق األمريكية باملنتجات الصينية، وهذه فرصة 
األمريكي  االقتصادي  حملاصرة  الصيني  لالقتصاد  ذهبية 
مع  كندا.  في  الشمال  ومن  املكسيك،  في  اجلنوب  من 
استثمار  تستعي  الصينية  احلكومة  أن  علي  التأكيد 
العشر  األقاليم  في  الصينية  للجاليات  القوي  التواجد 

الكندية.
هذه املرونة الكندية املكسيكية، ستحفز االحتاد األوربي 
أيضا لضخ املزيد من االستثمارات في كندا، وكذلك في 
ثاني أكبر مستثمر  املكسيك حيث يعد االحتاد االوروبي 

في املكسيك بعد الواليات املتحدة.
في سياق متصل، وعلي مستوى ايجاد بدائل اقتصادية 
واستثمارية، أعلنت كندا أنها بعد سلسة من احملادثات 
شراكة  اتفاقية  لتوقع  أخرى  دول   10 إلى  ستنضم 
املتحدة.  الواليات  بدون  مارس  في  الهادئ  للمحيط 
االتفاق  باسم  أُعيدت تسميتها  التي  الصفقة  وتشمل 
ترتيب  الهادي،  احمليط  للشراكة عبر  والتقدمي  الشامل 
امللكية  أحكام  وتعليق  اليابان  مع  التفاوض  إعادة 

الفكرية التي كانت مصدر قلق بالنسبة لكندا.
شهر  خالل  تشيلي  في  دولة   11 تلتقي  أن  املقرر  ومن 
مارس 2018، من أجل التوقيع على االتفاق. ويبلغ إجمالي 
مساهمة دول االتفاقية من الناجت اإلجمالي العاملي 12.6 
العاملي. من  اإلجمالي  الناجت  من   15.8% أو  دوالر  تريليون 
ترودو«  »جوستني  الكندي  الوزراء  رئيس  وصف  جانبه 
للكنديني  صحيح  واختيار  عظيم  خبر  بأنها  االتفاقية 

خللق النمو والوظائف للجيل احلالي وفي املستقبل.

ال�صني حتا�صر اأمريكا اقت�صاديا 
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وسقوطك  ضعفك  حلظة  ينتظرون  كثيرون 
تفتح  ال  أشالئك،  على  والرقص  بك  للشماتة 
لهم أبواب تلك اللذة مادمت قادرًا على التنفس، 
يوًما ملسامعهم؛  انكسارك  أخبار  وإذا تسللت 
السريع  ال تؤخر عنها أخبار نهوضك وحتليقك 
يحسدونك  التي  واالزدهار  التألق  سماوات  في 
عليها، ويحلمون باحتالل مكانك على غيومها.

مثل  لغيرهم  اخلير  كارهي  يُسعد  شيء  ال 
وقود  إنها  اآلخرين،  عن  السيئة  األخبار  سماع 
نفوسهم وغذاء أرواحهم واألكسجني الفاسد 
ظل  في  احلياة  على  قدرتهم  يُنعش  الذي 
يختبئ  وأكثرهم  السوداء،  الدفينة  نواياهم 
خاملة  مريضة  خلّية  مثل  صمته  ستار  وراء 
مكمنه  من  يقفز  به  لتفاجأ  الوقت،  معظم 
هاتفا بشعارات النشوة والتشّفي ما أن يسمع 
عنك كلمة ُمسيئة أو خبرًا يستحق التعاطف 
واألسف! ثم يتقهقر نحو مكمن ُجبنه متواريًا 
بشجاعة  معركتك  الستئناف  تنهض  رآك  إذا 
وثقة، ألنهم ال ميلكون اجلرأة الكافية للمواجهة، 
املتوهجة  الشعلة  تلك  إلى  يفتقرون  مثلما 
التي تقود غيرهم نحو دروب التفوق والتألق، وال 
ميلكون اجلرأة على الصيد، لذا ينتظرون جيفة 
ُملقاة على قارعة الطريق الفتراس بقاياها بعد 

أن سبقهم إليها الشجعان.
عالم الناجحني احلقيقيني مليء بأولئك اجلرذان 
اكتظاظ  ضريبة  وجودها  يُعتبر  التي  البشرية 
لهذا  الداعمني  امُللصني  باحمُلبني  العالم  ذاك 
يعيشها  التي  املزمنة  الفشل  وحالة  النجاح، 
اجلرذ البشري بسبب كسله تصور له أن حلظة 
نهوض  ال  دائمة  الناجح  الشخص  سقوط 
ُجبنهم  ألن   - هؤالء  يعلمه  ال  ما  لكن  بعدها، 
النسخة  أن  جتربته-  بخوض  لهم  يسمح  لم 
الناجح هي  يرون فيها الشخص  التي  املتألقة 
من  طويلة  مسيرة  بعد  النهائية«  »النسخة 
واإلحباط،  النشاط  والهدم،  البناء  مواجهة 
املرض  واملرونة،  الصالبة  والفطنة،  السذاجة 
والشفاء، الغدر والوفاء، اجلوع والشبع، الدموع 
والبسمات، املوت ثم احلياة ماليني املّرات، وقبل أن 

يُشرق أمام أبصارهم 
الشخصّية  بهذه 
مرت  وأن  سبق 
بعشرات  شخصيته 
واالنقالبات  التغيرات 
وألن  والتطورات، 
ذاته  عصرت  احلياة 
ودهستها  وصقلتها 
مّرات  وإيابًا  ذهابًا 
وصل  فقد  ومّرات؛ 

جعلته  مرحلة  إلى 
ضد  مصفًحا 
والصدمات،  النكبات 

»محنة«  أنه  احلاسد  يظن  جديٍد  موقف  وأي 
ُسرعان ما يتحّول إلى »منحة« في حياة الناجح 
الصامد ألنه ينقله إلى مستوى أرفع من القّوة 
ُسلم  على  أرفع  درجة  به  ويرتقي  والتجربة، 
يستحق  بثبات  االمتحان  اجتاز  مادام  التفوق 

مكافأة احلياة.
قد يكون أكبر انتقام من ذوي النفوس الدنيئة 
متجاهالً  أهدافك  حتقيق  على  تُركز  أن  تلك 
وجودهم، ويكفي انتشار عطر أخبار ُمنجزاتك 
إلصابتهم بالتسمم املعنوي دون مجهود منك، 
اجلحيم،  إلى  مشاعرهم  بإرسال  كفيٌل  هذا 
وبهذا  وتعاسة،  بؤًسا  يتضورون  وجعلهم 
يظل  بينما  بأنفسهم  أنفسهم  يُعاقبون 
احتفظ  تأديبهم،  دنس  من  طاهرًا  ضميرك 
»غير  أو  مريحة«  »غير  تعتبرها  التي  باألخبار 
انتشارها  يُفرح  ال  كي  الكتمان  طي  مفرحة« 
انفلت  إن  لكن  األصدقاء،  قلوب  ويُحزن  األعداء 
سبب؛  ألي  سيطرتك  يدي  بني  من  زمامها 
فاحرص على تنغيص بهجة الشامتني برؤيتهم 
لعرشك،  العودة  سريع  شامُخا،  قويًا،  إياك 
مشرقا تخطف أبصار املعجبني بثقتك وإميانك 
مبكانتك  يليق  ما  هو  الرد  هذا  مثل  ألن  بذاتك، 
الشهيرة:  املقولة  تنس  وال  مبكانتهم،  مقارنة 

»إذا ابتسم املهزوم؛ فقد املُنتصر لذة الفوز«.
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م ستة أعضاء  في 21 ديسمبر 2017 تقدَّ
مبشروع  األمريكى  الّنواب  مجلس  من 

قانون يتعّلق باألقباط  في مصر. وهو:
 h.res.673 - expressing concern
 over attacks on Coptic Christians
متّت  اّلذي  القانون،  ومشروع   in egypt
اخلارجّية  العالقات  جلنة  إلى  إحالته 
ازدياد  من  “القلق  بعنوان  ملناقشته، 
الهجمات اإلرهابّية على املسيحّيني في 
”إّن  القانون  وممّا جاء في مشروع  مصر”. 
في  شديًدا  متييزًا  يُواجهون  املسيحّيني 
ُكّل من القطاعنينْ العام واخلاص، مبا في 

والّدفاع  االستخبارات  دوائر  في  الُعليا  املستويات  ذلك 
الّنظامي  ب  التعصُّ وإن  واألمن،  اخلارجّية  والّشؤون 
واالنقسامات الّطائفّية طويلة األمد جعلت املسيحّيني 
القانون  مشروع  وطالب  الثاني”،  الّدرجة  من  مواطنني 
مصر باّتخاذ ُخطوات لضمان املساواة وانتهاء تهميش 
النص  على  اإلطالع  وميكنكم  مصر.  في  املسيحّيني 

العربى للمشروع على هذا الرابط
https://www.copticsolidarity.org/2018/01/04/text-
and-arabic-translation-of-h-res-673-expressing-

concern-over-attacks-on-coptic-christians-in-
/egypt

حملة  انطلقت  القانون  مشروع  عن  اإلعالن  ومبُجّرد 
وبرامج  الّصحافة  في  هستيرّية،  مصرّية  إعالمّية 
وضد  القانون،  مشروع  ضد  التليفزيونّية،  احملطات 

أمريكا، وضد الكوجنرس، وضد أقباط املهجر!
مفوضّية  عقدتها  اّلتي  االستماع  جلسة  أن  ورغم 
في  أي  ديسمبر،   6 يوم  كانت  بالكوجنرس  النتوس  توم 
سفارة  لنقل  نّيته  عن  ترامب  الّرئيس  إعالن  يوم  نفس 
املصري  القرار  مشروع  وقبل  للقدس،  املّتحدة  الواليات 
ترامب،  الّرئيس  قرار  ضد  الّدولي  األمن  جمللس  م  املُقدَّ
ورغم أّن مشروع قانون الكوجنرس هو نتاج عمل شهور 
قبل موضوع القدس بكثير، إال أّن جميع وسائل اإلعالم 
املصرّية اعتبرت مشروع قانون الكوجنرس هو انتقام من 

مصر نتيجة ملوقفها من القدس ضد ترامب!
والبرامج  واألخبار  املقاالت  مئات  حتليل  نستطيع  وال 
مشروع  حول  األفعال  ردود  تناولت  اّلتي  التليفزيونّية 
قانون الكوجنرس، ولكن مُيكننا تناُول اخلطوط الّرئيسّية 

د من احملاور ومنها: في عدد ُمحدَّ
• مشروع القانون هو انتقام أمريكى من مصر ملوقفها 

من القدس!
• رئيس جلنة حقوق اإلنسان بالبرملان املصرى عالء عابد 
األقباط  ضد  التمييز  عن  أكاذيب  يُروِّجون  “من  قال: 
واضطهادهم في مصر هم ُقوى اإلرهاب والّشر والّظالم، 
وأن أعضاء الكوجنرس يشعرون بالهوس واجلُنون لدرجة 
قرار  ضد  مصر  مشروع  على  ردًا  وذلك  التخاريف،  هذه 

ترامب في مجلس األمن.
إّن  بخيت:  حمدى  اللواء  املصرّى  البرملان  عضو  قال   •

أكبر  هى  املسلمني  اإلخوان  مة  منظَّ
ُمنظمة تدفع أموال للكوجنرس األمريكى 

إلثارة تلك امللفات.
• عضو البرملان املصرى أمني مسعود: هذا 
األمريكّية  املُؤّسسات  أّن  د  يُؤكِّ القانون 
بعد  باجلُنون  أصيبت  الكوجنرس  ومنها 
املوقف احلاسم ملصر من قضّية القدس.

حساسني:  سعيد  البرملان  عضو  قال   •
بالهوس  ُمصابني  الكوجنرس  “أعضاء 

واجلُنون مثل الّرئيس ترامب”.
• عضو البرملان يسرى جنيب: “إّن ادعاءات 
ضد  متييز  يوجد  أنَه  على  الكوجنرس 

األقباط هو كذب وافتراءات”.
عاجلة  جلسة  لعقد  يدعون  املصري  البرملان  نُّواب   •
ملُناقشة أوضاع ُحقوق اإلنسان في أمريكا وما يشهده 

الّسود من تعذيب وتنكيل على يد األمريكّيني البيض!
• نُطالب مبُحاسبة الواليات املّتحدة على العنصرّية ضد 

الّسود.
بأّنه  الكوجنرس  الّصحف املصرّية  الكثير من  • وصفت 

“الكوجنرس اليهودي، والكوجنرس الّصهيوني”.
• قالت الّصحف إن املعونة األمريكّية ليست منحة من 
أمريكا لنا وإّنا تدفع ملصر الحتياج أمريكا للدور املصري.

• وصفت الّصحف أقباط املهجر في أمريكا بأّنهم خونة 
ومأجورين وصهاينة وُعمالء للمخابرات األمريكّية، وهم 

من يقفون وراء مشروع القانون.
وتخوين  وشتائم  هجوم  حملة  املصرى  اإلعالم  شنَّ   •
أعضائها  وبعض  ورئيسها  القبطي  التضامن  مة  ملنظَّ

املعروفني.
• ذكرت العديد من الّصحف املصرّية أّن أمريكا تسعى 

لتقسيم مصر.
الّدينّية  القيادات  على  املصرّية  الّدولة  ضغطت   •
املسيحّية لكى تخرج وتهاجم مشروع القانون، وخرج 
إن  ليقول  املسيح بسيط  دين قبطي اسمه عبد  رجل 
أمريكا عرضت على البابا شنودة عام 2008 دولة قبطّية 
عاصمتها االسكندرّية ومتتد إلى أسيوط. وقال رجل دين 
قّدموا  من  إن  مّتى ساويرس  اسمه صليب  آخر  قبطى 
جهات  من  ومموَّلني  وعمالء  خونة  هم  القانون  مشروع 
أجنبّية. وأعلن البرملان املصري بأّنه سوف يرسل وفد من 
القانون،  مشروع  وقف  يحاولوا  لكي  األقباط  أعضائه 
شهريا  برملانيا  وفدا  يرسلوا  أن  برملان  عضو  واقترح 

للكوجنرس األمريكى.
إال  الّرسمي في مصر  اإلعالمي  الَهَوس  ورغم كل هذا 
أّنهم لم يناقشوا ما جاء في مشروع القانون من حقائق 
مات  املنظَّ تقارير  من  العديد  في  املّرات  نُشرت عشرات 

احلقوقّية املصرّية والّدولّية.
قبطي  ألي  يسمحوا  فلم  القبطي  املستوى  على  أّما 
األقباط  عبَّر  ولهذا  رأيه،  يقول  أو  يكتب  أن  ُمستقل 
وسائل  على  القانون  مبشروع  فرحتهم  عن  بكثرة 

التواصل االجتماعي.

ردود األفعال على مشروع قانون الكوجنرس األمريكى
مجدي خليل

في قلب الفكر!
بقلم: عـادل عطيـة

ما،  لسبب  مهموماً  كنت   
بالبرنامج  الهم  هذا  وذّكرني 
أطلقته  الذي  الفكاهي 
باسم  املصرية،  اإلذاعة 

»ساعة لقلبك«!
كلما  تساءلت،  ولطاملا 
ماهّية  عن  إليه،  استمعت 

صدورنا،  يسكن  الذي  املتفّرد  الكائن  ذلك 
حواسنا،  من  الكثير  بخواص  ويتمتع 
جعلناه  اننا  حتى  »القلب«؛  ندعوه:  والذي 
أسرارنا،  على:  يحتوي  أسود،  كصندوق 
وهمومنا، وآالمنا. وكوردة حمراء، حتمل مع 
وذكرياتنا  واحاسيسنا،  مشاعرنا،  أريجها: 

اجلميلة!
كالعادة،  تنتهي  ال  التي  بأسئلتي  بدوت، 
وكأنني شخص سوداوي ونكدي، يحاول أن 
إلى قلبي!،  أن تصل  تريد  التي  األفراح  مينع 
أنا أيضاً، أقول: »قلبي«، مع أنني تعلمت في 
إال مضخة  ماهو  القلب،  أن  الدراسة،  سن 

حلمّية، تشتغل في األزرق؛ ليصبح أحمراً! 

جزء  سلب  في  ليس  خطؤنا 
إلى  ونسبه  الدماغ،  من عمل 
نرسم  أننا  في  ولكن  القلب، 
بقسوة  اخترقه  وقد  القلب 
من  التاريخي  السهم  ذلك 
القلب  وكأن  كيوبيد،  سهام 
في  دماؤنا  يرى  أنه  يكفيه  ال 
إلى  الوريد  من  العجائبية  اليومية  رحلته 
الوريد، فأردناه أن ينزف هو شخصياً دماءه، 

وأن يراه نازفاً منزوفاً!
صنع  من  سبيالً  مّهدنا  أننا  الطريف،  من 
»أن  فقلنا:  القلب،  إلى  للوصول  الطعام 
مع  معدته«،  الرجل  قلب  إلى  طريق  أقرب 
وعقلنا،  دماغنا،  إلى  طريقنا  هو  القلب  أن 
إن  أقول:  األخير،  السبب  ولهذا  وتفكيرنا، 
احلدث،  قلب  في  يتواجد  الصحافي  كان 
الفكر،  قلب  في  يتواجد  أن  الكاتب  فعلى 
على  حبيبي«،  يا  محمود  »يا  كذلك  أليس 
حد تعبير خيرية أحمد، أحد أبطال ساعة 

لقلبك؟!

Call now to order
Unlimited Canada and USA 

Home Phone
For limited time

Only $11.99 month*

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

•	No contract
•	No Credit Check
•	No Hidden fees
•	Free Smart Phone app

All home phone features (Voice mail, Caller ID, 
Call waiting, Call

forward, Three-way conference Call, 
SMS forwarding, Call ID Blocking)

One-time registration fees 
for only $50 CAD    

 Call to order now 
Easy phone pro

1 855-372- 0677
نتــحدث العــربيـــــة

                 

الرحلة �ساملة 

تذاكر الطريان 

ذهاب وعودة 

واالأنتقاالت 

ووجبات واإقامة يف 

اأفخم الفنادق

القاهرة : أديرة مصر القدمية 
األسكندرية : أديرة وادي النطرون ودير مارمينا 

أسوان : كاتدرائية اسوان ومعبد الفيلة ومعابد ابو 
سمبل و ادفو وكوم امبو باإلضافة إلي رحلة نيلية 

األقصر : وادي امللوك و معبد حتشبسوت ومعبد الكرنك 
ودير مارجرجس بالرزيقات ودير األنبا باخوم أب الشركة

البحر األحمر : الغردقة وأديرة األنبا أنطونيوس واألنبا بوال 

من م�صر دعوت اأبني

 رحلة العائلة املقد�سة 
              اإيل م�سر

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

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

Tel: 416-754-3114

األنبا مكاريوس يزور كندا
دير  علي  واملشرف  املنيا  عام  أسقف  مكاريوس  األنبا  اجلليل  احلبر  نيافة  يزور 
األنبا انطونيوس مبنطقة بيرث مبقاطعة أونتاريو، كندا ملدة خمسة أيام وذلك 
أيام السبت  الدير االنبا أنطونيوس. وتقام القداسات  لإلحتفال بعيد قديس 
يناير  التاسع والعشرين من  ، ويوم األثنني  الثامن والعشرين  يناير واألحد   27
احلالي، طبقاً للجدول املنشور بهذا العدد من جريدة »جود نيوز« صفحة 23. 
واجلدير بالذكر أن دير األنبا أنطونيوس مبنطقة بيرث هو أول دير للرهبان بكندا
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مقطتفات إخبارية بقلم:مدحت سابا 
السبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون

We Work for you NOT the lenders
Residential / Commercial mortgage
First time home buyers
New immigrants

 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance
Self employed
Investment properties
Good or Bad Credit 
Lowest mortgage rates

I am dealing with major banks and 40+ lenders.
My main goal is to help you save money and obtain 
the perfect loan for you when you are making a large 

License #11995

Atef Nekhil
Mortgage Agent
License # M14000008
Cell: 416.300.2443
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil

Member of               Independently Owned & Operated

اعلنت Toronto Real Estate Board  أن 7,385منزل مت  املعاملة عليها من خالل نظام MLS  خالل شهر نوفمبر 
2015 و هذة النتيجة تعد من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر . و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة 14  في املائة 
باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2014 حيث كانت عدد الوحدات املباعة  6,476 وحدة.

 و في مدينة تورونتو فقط ، والتي مثلت 39 في املائة من املعامالت ، كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل 
654,221 دوالر باملقارنة 616,241 دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة 8.4 فى املائة.  و فى 
باقي ال GTA )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع الي 619,050  دوالر باملقارنة  550,825 دوالر لنفس الشهر من 

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

)Condo Apartment( كانت املعاملة علي 1,924 شقة خالل شهر نوفمبر 2015.  و في مجال الشقق اململوكة 
استحوزت تورونتو علي نسبة 70 باملائة من اجمالى املبيعات.  وكان متوسط سعر البيع للشقق السكنية في 
خالل هذه الفترة من هذا العام لل GTA 385,506 دوالر بإرتفاع قدره 4.10 فى املائة، و في مدينة تورونتو فقط وصل 
متوسط السعر الى  415,316 دوالر بأرتفاع قدره 5.40 فى املائة. و فى باقي ال )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع 

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

برجاء ارسال اسألتكم الى:       soarin.homes@gmail.com  و سوف اجيب عليها تباعا.

اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال, فقد 
ذكر ان فى اجملال الصناعى 311,943 قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر 2015 من خاللMLS  و ذلك بإنخفاض 
قدرة 39.6  فى املائة  لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة  املؤجرة 516,838 قدم مربع. و كان سعر 
االيجار قد إرتفع مبقدار 14.5 فى املائة للصناعي ليصل 5.68 دوالر للقدم املربع  وإنخفض سعر االيجار للتجارى 
بنسبة 6.8 فى املائة ليصل  19.58 دوالر باملقارنة 21.02 دوالر للسنة املاضية. اما بالنسبة  للمكاتب وصل متوسط 

اإليجار الى 12.79 دوالر باملقارنة 15.25 دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره 16.1  فى املائة.

 أما من حيث مبيعات اجملال التجارى, ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار 43.5  فى املائة و إنخفض سعر 
القدم املربع ليصل الى 137.90  دوالر مقارنة  ب 148.16  دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض  
قدرة 6.9 فى املائة.  أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار 36.7 فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار 
املربع. و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت  املائة ليصل الى 254.65  دوالر للقدم  املبيعات قدرة 1.8  فى 
املبيعات  مبقدار 61.1 فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى 9.3 فى املائة مقارنة بنفس الفترة من 

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.
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حصيلة سوق العقارات  لعام 2017
بقلم: مدحت سابا

  soarin.homes@ gmail.com برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم الي
وسوف اجيب عليها تباعا.

مدحت سابا
Real Estate Broker 

أعلنت toronto real estate Board  أن 5,773 وحدة متليك مت املعاملة عليها من 
خالل نظام MlS   خالل الربع األخير لعام2017  ومتثل هذه النتيجة انخفاض فى 
املبيعات بنسبة %15.4 باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة  لعام 

.2016
خالل هذه الفترة زاد املعروض للبيع بقدار 9.8 % اى 8,186 وعلى الرغم من انخفاض 
املبيعات إال أن نسبة املبيعات للمعروض كانت 70 %، كان متوسط سعر البيع قد 

ارتفع بنسبة 17.9 %.

 بيان حتركات السوق ملتلف املناطق:

2017 2016

Sales
 Average

Price Sales Average Price

Total TREB 5,773  $515,816 6,821  $437,412

Halton Region 202  $461,200 194  $442,618

Peel Region 768  $389,338 885  $331,254

City of Toronto 4,198  $549,472 4,833  $465,612

York Region 484  $481,906 775  $403,375

Durham Region 108  $381,893 114  $324,295

Other Areas 13  $343,069 20  $233,535
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استخدمه  وقد  الطبيعية  األحجار  اصلب  من  اجلرانيت  يعتبر 
اجلميلة  متاثيلهم  من  الكثير  تشكيل  فى  املصريني  قدماء 
اخلارجى  والكساء  للبناء  كماده  ايضا  واستعمل  الضخمة 
تكسية  فى  وبكثرة  االن  اجلرانيت  ويستعمل  للمبانى.  
التشطيبات  لفخامة  كعنوان  املطابخ  مناضد  اسطح 
واألحواض  املطابخ  فى  استعماله   فى  بُدَء  للمنازل.  الداخلية 
االخرى  الصناعية  واملواد  للفورميكا  كبديل   1987 عام  منذ 
يقول مشعة  مواد  وجود  الى  تشير  االن  األبحاث  احدث  ولكن 

البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان 
الرادون  غاز  وانطالق  املباشر  األشعاع  يسببة  قد  الذى  الرئه 
آخرون يشككون فى صحة  آخرى هناك  ناحية  املشع.  ومن 
هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون املنطلق 
ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث 
تعمقا  اكثر  ابحاث  الى  يحتاج  واملوضوع  مستمرة  مازالت 

ألثبات او نفى ذلك.

توني كامل

بيع وشراء
العقارات السكنية

والتجارية
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2911 Kennedy Rd. Toronto, ON M1V 1S8

Office: (416) 298-8200
Email : irene.awad@century21.ca

Fax: (905) 721-0467
Email : temon_rassem@centum.ca

2014

Cell : (416) 843-6618 Cell : (647) 778-6948

Independently owned and operated 

Each office is Independently owned 
and operated 

Prime Realty Services inc. 
Brokerage*

Irene Awad Temon Rassem
Sales Representative Mobile Mortgage Specialist

People u trust..
Service u deserve 

ÊÏ»iä¸a@Üá»€a@M@RPQU@ÏÄÄÓ„ÏÌ@RP@ojè€apbÄÄ„˝ÄÄÄ«a 2

www.wadidegla.com
Toll Free: 1-855-410-8811

ãófl@¿@äb‘»€a@äb‡rné˝€@Úñãœ

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

pb◊ãí@Ú«Ï‡1@Ú»ibn€a@pb»vn‰æaÎ

 وادي دجلة
@NNN@Òãíbjfl@ãzj€a@Ô‹«@pbËÓ€bíÎ@p˝Óœ

b‰mb»vn‰∑@ÚÓæb«@÷Üb‰œ

Ú–‹n¨@pbybè∑@paáyÎ

Ô‹«@›óma@‚˝»né¸aÎ@á”b»n€aÎ@çvz‹€

Blumar El Dome

Marina WD El Sokhna

River Walk

Blumar Sidi Abdel 
Rahman

Alphons Beshay, Ph.D.
Courtier Immobilier - Real Estate Broker

Cell: 514-812-8294  amak-estate@hotmail.com 
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عامل العقارات

هناك عوامل حتاول التهدئة في سوق العقارات مثل رفع سعر الفائدة على القروض واختبارات أسعار الفائدة 
في املستقبل على القروض العقارية وهذا ما سيعطى فترة هدوء نسبى ولكن معظم اخلبراء يتوقعون اشتعال 
األسعار مرة أخرى في املستقبل القريب نظرا لعوامل مضادة تعتبر إيجابية لهذا االجتاه منها قوة االقتصاد 
الكندى والتي اثبتتها انخفاض معدالت البطالة وأيضا رفع احلد االدني لألجور مما سيساعد الكثير من االسر 
املتغيرات  إزاء  ترددهم  من  املشترون  ليفيق  وقت  مساله  فقط  انها  اكبر.  لقرض  ماليا  مؤهلة  تكون  ان  على 
املتالحقة التي اثرت على السوق وأيضا موجة البرد القارص التي حدت من حركة الشراء.  وما زلت اعتقد مبا 
املشترين  انصح  ولذلك  الصيف  بداية  او  الربيع  منتصف  مع  األسعار  في  التصاعد  يبدأ  ان  قبل  من  توقعته 

واملستثمرين ان يسرعوا االن في الشراء.
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Professional Real Estate Services
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Richmond Hill
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استخدمه  وقد  الطبيعية  األحجار  اصلب  من  اجلرانيت  يعتبر 
اجلميلة  متاثيلهم  من  الكثير  تشكيل  فى  املصريني  قدماء 
اخلارجى  والكساء  للبناء  كماده  ايضا  واستعمل  الضخمة 
تكسية  فى  وبكثرة  االن  اجلرانيت  ويستعمل  للمبانى.  
التشطيبات  لفخامة  كعنوان  املطابخ  مناضد  اسطح 
واألحواض  املطابخ  فى  استعماله   فى  بُدَء  للمنازل.  الداخلية 
االخرى  الصناعية  واملواد  للفورميكا  كبديل   1987 عام  منذ 
يقول مشعة  مواد  وجود  الى  تشير  االن  األبحاث  احدث  ولكن 

البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان 
الرادون  غاز  وانطالق  املباشر  األشعاع  يسببة  قد  الذى  الرئه 
آخرون يشككون فى صحة  آخرى هناك  ناحية  املشع.  ومن 
هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون املنطلق 
ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث 
تعمقا  اكثر  ابحاث  الى  يحتاج  واملوضوع  مستمرة  مازالت 

ألثبات او نفى ذلك.

ماذا بعد زيادة اسعار الفائدة؟ 

Professional Real Estate Services

Ashraf Messiha 
Broker, M. Sc. Arch. 416-846-9450 
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SOLDBuy & Sell in 5 Days 
with NO RISK

Call for Details

اإعداد: اإدوارد يعقوب

416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

Property management - إدارة عقارات
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صحيفة »نادجتس«
متى تكون السنة 

كبيساً؟
القسمة  تقبل  التي  السنة  أن  جميعاً  نعرف 
على الرقم 4 هي سنة كبيسة )366 يوماً(، لكن 
حتديداً السنوات التي ستحتوي على يوم إضافي 
)املنتهية  املئوية  فالسنة  البساطة،  بهذه  ليس 
قابلة  تكن  لم  ما  كبيساً  تكون  ال  بصفرين( 
للقسمة على الرقم 400، ومن األمثلة على هذا 
أن العام 1900 لم يكن كبيساً، فهو وإن كان قابالً 
للقسمة على 4، إال انه لم يكن قابالً للقسمة 

على 400.. وهكذا.
السنوات  لتحديد  الدقيقة  الطريقة  هذه  إن 
الحظ  بعدما  إيطالي  فلكي  ابتكرها  الكبيسة 
 ،1582 العام  منذ  عشر  الثالث  غريغوري  البابا 
السنوات  أن  الفلك،  علماء  مشورة  على  بناء 
الكبيسة تتسارع في الظهور وإن التقومي املتبع 

يسبق الزمن احلقيقي.
حتى  متبعة  اإليطالي  الفلكي  طريقة  تزال  وال 
الذي  التقومي  في  اخلطأ  نسبة  أن  بحيث  اليوم، 
نستند إليه ال تتجاوز اليوم الواحد كل ثالثة آالف 

سنة.

مجلة »باريد«
ابتكار ياباني لتغيير 

اطارات السيارات
هل اضطررت يوماً إلى تغيير إطار سيارتك وأنت 

تسير في طريق عام؟
السيارة سموها  لرفع  أداة  اليابانيون  ابتكر  لقد 
»حقيبة الثور«، وهي تؤدي هذه املهمة ببساطة، 
اخلرطوم  ربط  احكام  هو  فعله  عليك  ما  وكل 
بأنبوب العادم في سيارتك، فتنفتح احلقيبة في 
ثالثني ثانية وترتفع السيارة عن األرض، وتستطيع 

هذه األداة رفع عربات يبلغ وزنها ثالثة اطنان.

رويتر
اعصار مذكر

أن  االسترالي  اجلوية  األنواء  مكتب  مدير  اعلن 
اإلعصار اآلتي الذي سيضرب مقاطعة كوينزالند 
سيسمى »آالن«، وبذلك وضع املدير حداً لقائمة 
وتضم  املؤنثة،  األعاصير  أسماء  من  طويلة 
بعدما  ومؤنثة  مذكرة  أسماء  اجلديدة  القائمة 
أنه من غير اجلائز اقتصار اسماء  إرتأت احلكومة 

األعاصير على اإلناث.
في  اجلوية  األنواء  مكتب  عن  املسئول  بدأ  وقد 
اسماء  بإطالق  عاما  ثمانني  قبل  والية كوينزالند 
املكتب  أن  غير  األعاصير،  على  السياسيني 
من  جاء  معظمها  لعل  كثيرة،ـ  شكاوى  تلقى 
السياسيني أنفسهم،ـ فقرر التحول إلى اطالق 
ومن  األعاصير،  على  السياسيني  زوجات  أسماء 
عموما،  مؤنثة  اسماء  اطالق  التقليد  صار  ثم 
ومنذ ذلك احلني بات هذا تقليدا شائعا في أنحاء 

العالم.

مجلة »اخملتار الفني«
وزن األفكار

أنه  حد  إلى  بالركاب  مليئاً  الهرم  املصعد  كان 
رفض التحرك، فخرج منه بعض الركاب بانتظار 
الرحلة التالية، ومع ذلك لم يتحرك ابداً، وأخيراً 
امرأة صغيرة احلجم، فأخذ املصعد  خرجت منه 
»في  يهمهم:  املرأة  صوت  سمع  وهنا  يتحرك، 
مليء  رأسي  لكن  كثيراً،  أزن  ال  انني  الواقع 

بالهموم واملشاكل اليوم«.

أخبار العلم
»صودا اخلبز« حل سحري 

لالقالع عن التدخني

جامعة  في  الباحثون  يصل  أن  احملتمل  من 
ثورية  طريقة  إلى  املتحدة«  »الواليات  نبراسكا 
تساعد على التخلص من التدخني وتعتمد على 
يتضمن  وال  احليوية،  الكيمياء  مستحضرات 

العالج سوى بيكربونات الصودا )صودا اخلبز(.
ستانلي  النفسي  العالم  اكتشف  ذلك  وقبل 
األشخاص  أن  كولومبيا  جامعة  من  شختر 
بولهم  في  حامض  من  املرتفعة  النسبة  ذوي 
املتدنية،  النسبة  ذوي  من  أكثر  عموماً  يدخنون 
املزيد  طرح  إلى  مييل  احلموضة  املرتفع  فالبول 
وهذا  اجلسم،  خارج  املتحلل  غير  النيكوتني  من 
بدوره يولد نهما لتعويض النيكوتني املفقود، أما 
البيكربونات فتخفض نسبة احلوامض في البول.
واختار العالم النفسي جيمس فيكس والباحث 
مع  بالتعاون  نبراسكا،  جامعة  من  دوتون  دافيد 
أكمل  متطوعا   88 األمريكية،  الرئة  جمعية 
ثالث  إلى  هؤالء  وقسم  التجربة،  منهم   42
ومتوسط  والعمر  اجلنس  حسب  مجموعات 
ما  األولى  اجملموعة  وتناولت  السجائر،  استهالك 
البيكربونات  أقراص  من  جرامات  أربعة  يقارب 
ج  فيتامني  من  ونصف  جراما  والثانية  يوميا، 

يوميا، ولم تعط اجملموعة الثالثة شيئا.
وتوضح النتائج التي يؤكد فيكس أنها أولية أن 
النتائج  أفضل  حققوا  البيكربونات  تناولوا  من 
انقطاعهم  حيث  من  سواء  توقعها  ميكن  التي 
كليا أو من حيث قدرتهم على تخفيف التدخني.
الدراسة  من  األولى  األربعة  األسابيع  اثناء  وفي 
تخفيف  إلى  ميالً  جميعهم  املتطوعون  أظهر 
تدنيا  شهد  اخلامس  االسبوع  بينما  تدخينهم، 
هائال في متوسط استهالك السجائر لدى أفراد 
سيجارة   0.14 اصبح  بحيث  األولى،  اجملموعة 
يوميا، بينما ثبت املتوسط لدى أفراد اجملموعتني 

اآلخرين عند 8.7 سجائر يوميا.
نهائيا  تثبت  ال  الدراسة  هذه  أن  فيكس  ويقول 
التدخني،  معاجلة  على  الصودا  بيكربونات  قدرة 
كما يحذر من أن تناولها قد يشكل خطراً على 
بعض الناس كاملصابني بارتفاع ضغط الدم، لكن 

النتائج تقدم أمالً.

صحيفة »صنداي اكسبريس ـ لندن«
االجنليز ال يتبدلون

في  إذاعة  محطة  اتصلت  امليالد  عيد  عشية 
الواليات  لدى  البريطاني  بالسفير  واشنطن 
املتحدة، وسألته عن امنياته في مناسبة العيد، 

ففكر السفير حلظة ثم أدلى بجوابه.
أمنيات  يعلن  املذيع  سمع  التالي  اليوم  وفي 
السفير  فعّبر  امليالد،  عيد  في  األجانب  السفراء 
العام  أن يكون  الفرنسي عن رغبة مخلصة في 
أمله  الروسى  السفير  وأبدى  سالم،  عام  اجلديد 
السفير  ومتنى  الناس،  جميع  العدل  يعم  أن  في 
األملاني أن يرى مزيدا من املشاركة في الثروة بني 
شعوب العالم، أما السفير البريطاني فتلخصت 
رغبته في احلصول على »علبة فواكه مجففة«.

صحيفة »االوبزيرفر«
»البندقية« في انتظار 

حياة جديدة

إيطاليني  علماء  جملموعة  حديثة  دراسة  تشير 
إلى أن مدينة البندقية توقفت عن الغوص، ال بل 

أخذت ترتفع قليالً فوق سطح البحر.
فوق  اجلاثمة  البحيرة  املدينة،  هذه  أن  ومعروف 
120 جزيرة صغيرة والشهيرة برسومها ولوحاتها 
اجلدارية ونصبها التي تبلغ العشرة آالف، ال ترتفع 
ومنذ  املاء،  سطح  عن  سنتيمترا   70 من  أكثر 
 20 هبطت   ،1970 حتى  العشرينيات  مطلع 
سنتيمترا عن مستواها، إذ كانت تخوص مبعدل 
خمسة ملليمترات في السنة، فتنبأ العلماء بأن 
تتخذ  لم  ما  سنة   100 خالل  سيبتلعها  البحر 

إجراءات عاجلة النقاذها.
إغالق  »العاجلة« سوى  اإلجراءات  تلك  تكن  ولم 
فوهات اآلبار االرتوازية واستخدام القنوات لضخ 
توصل  التي  والنتائج  اليابسة،  عن  بعيدا  املياه 
احيت  وقد  وقاطعة«،  »نهائية  العلماء  إليها 
التفاؤل مبستقبل املدينة التي ظلت حتتضر فترة 

طويلة.

الديلي اميركان
التسمم بالعقاقير

ماذا يفعل األطباء إذا وصلت شابة فاقدة الوعي 
من الشرق األقصى وفي حقيبتها أوعية صغيرة 

حتمل رموزا صينية؟ 
دراسة  االطلسي  شمال  حلف  مركز  يتولى 
سنة  خالل  احلاالت  تلك  ملعاجلة  أمريكي  اقتراح 
بخدمات  يتعلق  فيما  االقتراح،  ويتضمن  تقريبا. 
رائدة استغرقت  دراسة  الطارئة،  الطبية  احلاالت 
هذه  أجريت  وقد  التسمم،  معاجلة  سنتني حول 
املتحدة ملساعدة  والواليات  إيطاليا  الدراسة في 
األطباء في احلاالت الناجمة عن االفراط في تناول 

العقاقير.
من  الغربية  أوروبا  إلى  يصلون  الناس  من  كثير 
األمريكتني أو من آسيا وهم على درجات متفاوتة 
من اإلنهيار نتيجة تناولهم عقاقير ال يعرفها إال 
األطباء الغربيون، وهي قد تكون مخدرات قاتلة أو 
هنا طورت  من  تقليدية،  مجرد عالجات عشبية 
الشرق  من  كبيرا  أسفار  مركز  باعتبارها  روما، 
واجلنوب، نظاما متقدما لتشخيص هذه احلاالت 

وعالجها ومتابعتها.
االطلسي  شمال  حلف  مشروع  يدير  أن  ويؤهل 
سيرجيو  البروفيسور  التسمم  على  للسيطرة 
ما غالييني، رئيس قسم مكافحة التسمم في 
مركز »بوليكلينيكو اغوستينو جيسيلي«، وهو 

أحد مستشفيات روما الكبرى.
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تورنتو من املدن املرشحة إلقامة املقر 

الرئيسي الثاني لــ »أمازون«

تقدمت 238 مدينة ومجتمع بعروض لشركة 
رئيسي  مقر  إلنشاء  تخطط  التي  أمازون 
ثاني لها بعد مقرها األول في مدينة سياتل، 
موقع   عشرون  اختيار  عن  الشركة  وأعلنت 
فقط منهم، واختيرت تورنتو من ضمن هذه 
إلتخاذ  أمازون  وتخطط  مدينة  العشرون 
قرارها النهائي باختيار واحدة منهم في وقت 
ما من عام 2018، وتَُقيم شركة أمازون املدن 
واجملتمعات املقترحة على أساس عدة عوامل 
املعيشة  وتكاليف  املعيشة  مستوى  وهي 

والبنية التحتية العامة وإمكانية النمو.
سيكون  الثاني  مقرها  أن  الشركة  وقالت 
سياتل  في  األول  الرئيسي  للمقر  مساوي 
وسيؤدي إلى خلق 50 ألف وظيفة ذات رواتب 
ستثتثمر  أنها  الشركة  وأوضحت  عالية، 
مبلغ 5 بليون دوالر في إنشاء هذا املقر، وتواجه 
تورنتو منافسة شديدة في محاولتها تقدمي 
مقرها  لتقيم  أمازون  لشركة  مغرية  عروض 
الثاني فيها، ويقول بعض خبراء التكنولوجيا 
مكان  أفضل  تكون  قد  تورنتو  أن  كندا  في 
االقتصادية  العوامل  من  سلسلة  لوجود 
ولكونها  بها  االلكترونية  التجارية  والقوة 

مركز جلذب العمالة املاهرة واملوهوبة.

ترى  أن  تتوقع  لم  إنها  بيبني  ديانا  قالت 
سوء معاملة في دار رعاية املسنني عندما 
الــ  ذات  والدتها  وضعت كاميرا في غرفة 
86 عاما التي ال تستطيع الكالم أو احلركة 
ديانا  وكانت  الدماغ،  في  إصابة  بسبب 
ترغب فقط في مراقبة والدتها واالطمئنان 
أفراد  أحد  الكاميرا  سجلت  ولكن  عليها 
)موتي  ألمها  يقول  الشخصية  الرعاية 

..موتي ...البد أن متوتي اآلن(.
أوتاوا  ملدينة  هذا  عن  ببالغ  ديانا  وتقدمت 
الذي فعل هذا  الشخص  أبعاد  قررت  التي 
الواقعة  شاهدوا  أخرين  وأثنان  العمل  عن 
السوق  برنامج  وكان  عنها،  يبلغوا  ولم 
قد  سي  بي  السي  أنباء  لوكالة  التابع 
أجرى حتقيقا في هذه الواقعة وقام بجمع 
بيانات عن فترة ستة سنوات من دور رعاية 
في  مبا  أونتاريو،  في  األجل  طويلة  املسنني 
على  تنطوي  التي  اخلطيرة  احلوادث  ذلك 
سوء املعاملة واإلهمال التي مت االبالغ عنها 
مع  احلوادث  عدد  مقارنة  للحكومة،ومتت 
عدد األسرة املرخص لها في كل دار حلساب 

نسبة العنف.
العنف  نسبة  زيادة  عن  التحقيق  وكشف 
عام  وحتى   2011 عام  منذ   %148 مبقدار 
 2198 هناك  كان   2016 عام  وفي   ،2016
بالغ عن حوادث إساءة معاملة وهذا يعني 
دور  في  يقيمون  السن  كبار  من  ستة  أن 
يوم  كل  يتعرضون  األجل  طويلة  الرعاية 

لإلساءة.
الحظ  قد  اهلل  نصر  دانيال  احملامي  وكان 
يبلغ  الذي  جده  جسد  على  كدمات  وجود 
دور  أحد  في  املقيم  سنة   89 العمر  من 
لم  ولكن  توضيحا،  يطلب  وكان  الرعاية، 
يحصل على إجابة، فوضع كاميرا في غرفة 
الشخص  اعتداء  الكامير  ولقطت  جده 
موفر الرعاية الشخصية على اجلد ولكمه 
السرير،  على  راقد  وهو  مرة،  عشر  احدى 
وبعد االبالغ عن هذه الواقعة املوثقة، تقوم 
مدينة أوتاوا بوضع خطة لتحسني مستوى 
رعاية املقيمني في دور الرعاية طويلة األجل 

ومنع حوادث اإلساءة لهم.

ارتفاع نسبة سوء 
املعاملة والعنف مع 

املقيمني في دور رعاية 
املسنني طويلة األجل

دراسة كندية: زيادة الوزن في الشتاء قد ترجع 
لعدم التعرض ألشعة الشمس 

عدم  أن  البرتا  جامعة  من  جديدة  دراسة  قالت 
السبب في  التعرض ألشعة الشمس قد يكون 
بهذا  قام  وقد  الشتاء،  فصل  خالل  وزنك  زيادة 
البحث أستاذ في علم الصيدلة بجامعة البرتا 
بعد أن اكتشف هذه احلقيقة بالصدفة عندما 
كان مع الفريق العامل معه يبحثون في طريقة 
جديدة ملعاجلة مرض السكري من نوع )أ(، فوجد 
وتفقد  تتقلص  اجللد  حتت  الدهنية  اخلاليا  أن 
كمية من الدهن عندما تتعرض إلى الضوء األزرق 
هذه  تقوم  حيث  الشمس  أشعة  من  املنبعث 

األشعة بتنشيط اخلاليا.
ألشعة  التعرض  أن  األخرى  الدراسات  وأظهرت 
الشمس لفترة قليلة يفيد في اكتساب فيتامني 
وعدم  اجلسم،  وزن  تنظيم  وفي  للجسم  )د( 
التعرض ألشعة الشمس يؤدي إلى تخزين دهون 
ما  وهذا  الوزن  وزيادة  الشتاء  فصل  في  أضافية 
يختبره سكان املناطق الباردة مثل إدمنتون، وقال 
أستاذ علم الصيدلة نحن بحاجة ملعرفة اآللية 
الشمس  من  الزرقاء  األشعة  لعمل  األساسية 
الوقت  يزال  وال  اجللد،  حتت  الدهنية  اخلاليا  على 

مبكراً لالستفادة من هذا االكتشاف. 
 

قدمت عائلة الفتاة خولة نعمان ذات الــ 11 عاما اعتذاراً عن األلم والغضب التي تسببت فيهما 
بيان  العائلة في  أن هذا غير صحيح، وقالت  أن رجال قطع حجابها، وتبني  أبنتهم  أن أدعت  بعد 
لها »أن هذه جتربة مؤملة جدا لعائلتنا، ونود أن نشكر كل الذين قدموا لنا الدعم في هذا الوقت 
العصيب، ومرة أخرى نحن نشعر بأسف عميق لهذا ونريد أن نعرب عن اعتذارنا الصادق إلى كل 

مواطن كندي«.
وكانت شرطة تورنتو قد بدأت التحقيق في هذا احلادث املزعوم كجرمية كراهية يوم اجلمعة 12 
يناير بعد أن قالت الفتاة أنها تعرضت للهجوم مرتني من رجل اعترضها وهي في طريقها إلى 

املدرسة وقام بقطع حجابها من اخللف باملقص.
وتصدرت هذه احلادثة عناوين الصحف وواجهت إدانة عامة وسريعة من جسنت ترودو وكاثلني وين 
رئيسة وزراء أونتاريو وعمدة تورنتو، وأعلنت الشرطة بعد اكتمال التحقيقات أن هذه احلادثة لم 
تقع، ولم تلقي تهمة على أحد، وقال متحدث من الشرطة أنه غير معتاد أن يقوم فرد ما مبثل هذه 

االدعاءات الكاذبة.
وأعربت منظمات إسالمية كندية عن مخاوفها من أن تؤثر هذه احلادثة على األفراد الذين يتعرضون 
جلرائم كراهية، فقد يخشون اإلبالغ عنها خوفا من عدم تصديقهم، وقالوا في بيان لهم أن أسرة 
الفتاة عندما سمعت مبا حدث البنتهم افترضوا مثل أي شخص أخر أن يكون هذا صحيحا، وقالت 

أسرة الفتاة إنهم قاموا باإلعالن عن هذه احلادثة خوفاً من أن يحاول الرجل إيذاء أفراد أخرين.

مسيرات نسائية في كندا والواليات املتحدة في الذكرى 
األولى لتنصيب ترامب رئيسا ألمريكا

دونالد  لتنصيب  األولى  الذكرى  مع  تزامناً 
األمريكية قامت  املتحدة  للواليات  رئيساً  ترامب 
مظاهرات نسائية في العديد من املدن الكندية 
واالندماج  املساواة  رسالة  عن  اعالناً  واألمريكية 

ومتكني املرأة.
وفي مونتريال جتمعت مئات النساء وهن يرتدين 
قبعات ملونة للتظاهر من أجل حقوق املرأة من 
جميع األعراق واالنتماءات السياسية والتوجهات 
الكندية  املظاهرات  منظموا  وقال  اجلنسية، 
هذه  استضافت  احمللية  اجملتمعات  من   38 أن 
وفاق  األحداث  من  وغيرها  واملظاهرات  املسيرات 

احدى  كريستينا سنايدررالتي  وقالت   ،%20 بــ  املاضي  العام  املتظاهرين  أعداد  املتظاهرين  عدد 
الذين  النساء  بتجارب  االهتمام  إلى  أشاروا  الناشطني  من  العديد  أن  مونتريال  في  املتظاهرات 
يتحدثون عن تعرضهم للتحرش اجلنسي، وقالت كريستينا أن احملادثات الصريحة حول جتارب املرأة 
قد أكدت أن املظاهرات احلالية أصبح لها دورا أكثر إتساعا بكثير وتركز أيضاً على أشياء كثيرة 

بخالف السياسة األمريكية وهي االستماع ألصوات النساء.

تقرير أمريكي:  “باسفيك مول” 
من أشهر مراكز بيع السلع املقلدة في العالم

أفاد تقرير من احلكومة األمريكية أن املركز التجاري )باسفيك 
مول( في مدينة ماركهام في منطقة تورنتو الكبري هو من 
العالم،  في  املقلدة  السلع  وتسويق  بيع  مراكز  أشهر  بني 
وهو واحد من بني 18 مول ومركز للتسوق و25 مركز للبيع 
بــ  األمريكية  احلكومة  وصفتهم  االنترنت  عبر  بالتجزئة 
في  البضائع  أن  التقرير  ويقول  السمعة(،  سيئة  )األسواق 
هذا املركز مقلدة، وإن العاملني في هذا املول يعملون على 

اإلفالت من التلبس والعقاب.
وقال التقرير أيضا أن بعض األغراض املقلدة مثل مستحضرات التجميل والعطور والنظارات قد 
الوحيد في كندا ضمن  التجاري  املركز  العامة، وهذا هو  والسالمة  الصحة  تشكل خطرا على 

تقرير احلكومة األمريكية.

اسرة الفتاة صاحبة حادثة »تقطيع احلجاب« 

تعتذر  للكنديني

رسالة كندية أمريكية إلى كوريا الشمالية بالتخلي عن تطوير األسلحة النووية

أصرت كندا وبعض شركائها الذين اجتمعوا ملدة يوم واحد في فانكوفر على أنه البد لنظام كوريا 
الشمالية من التخلي عن برنامجه النووي إذا أراد التحرر من العقوبات والقيود املفروضة عليها، 
الواليات  ذلك  في  مبا  نظرائها  أنها مع  الند  فري  الكندية كريستيا  اخلارجية  الشؤون  وزيرة  وقالت 
وتقول  الشمالية  كوريا  إلى  برسالة  يبعثوا  أن  يريدون  وبريطانيا  اجلنوبية  وكوريا  واليابان  املتحدة 
في  االستثمار  وإن  واالزدهار،  السالم  إلى  يؤدي  لن  النووي  البرنامج  لتطوير  السعي  »أن  الرسالة 

األسلحة النووية سيؤدي إلى املزيد من العقوبات وعدم االستقرار في شبه اجلزيرة الكورية«.
وقال وزير خارجية أمريكا ريكس تيليرسون أن الغرض من هذا االجتماع زيادة حملة الضغط على 

كوريا الشمالية لوقف جهودها في التهرب من العقوبات من خالل التهريب واألنشطة اآلخرى غير املشروعة، وقال أننا جميعا نصر على تنفيذ 
العقوبات التي نص عليها مجلس األمن الدولي، ونطالب روسيا والصني بهذا وإن التقيد الكامل بتنفيذ هذه العقوبات هو تدبير أساسي ألمن 
شعوبها ودليال واضحا على رغبتها بالوفاء بالتزاماتها الدولية، وكانت الصني وروسيا قد انتقدتا اجتماع فانكوفر وأكدا أنه يهدد جهود السالم، 

وكان جسنت ترودو قد قال في وقت سابق أن الصني وروسيا يشكالن جزءاً ال يتجزأ من ضمان السالم في شبه اجلزيرة الكورية.
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اأقدام واأعتاب ونوا�صٍ

األقدام تعني الدواب، واألعتاب وهي مداخل املساكن، ونواصي وهي اخليل، ويعنون أن هذه األمور 
الثالثة، اما مبختة وتكون مصدر سعد، واما منحوسة وتكون مصدر شقاء.

ويعتقدون أن الدابة إذا أكثرت من هز رأسها وهي مربوطة فتلك عالمة على قرب موت صاحبها، 
والدابة التي تكون شفتها السفلى أطول من العليا، دليل اخلير والبركة، ويعتقدون أيضاً أن اللون 
األحمر القامت في الدابة، دليل احلرون، واللون األبيض الذي يخالطه شعر أسود، دليل القوة والنشاط.
وأما املسكن فالباب الذي يفتح إلى الشمال، دليل السعادة واخلير، والباب الذي يفتح إلى الغرب، 
إلى  يفتح  والذي  والعافية،  الصحة  دليل  الشرق  إلى  يفتح  الذي  والباب  والرياسة،  السيادة  دليل 

اجلنوب دليل القوة وسوء املصير.

طرائف.. وغرائب

اعتادت بعض العائالت االسكتلندية أن تضع للجنني قبل والدته اسماً ذكراً، فإذا كان املولود انثى 
أضافت إلى االسم املتار املقطع )ينا(، فاذا كان االسم مثالً: »جورج«، أصبح بعد اضافة املقطع: 

»جورجينا«، وهكذا...
فكرة  هذه  والدته،  منذ  عمره  إلى  واحدة  يضيفون سنة  الطفل،  عمر  الصينيون  يحسب  عندما 

حكيمة تذكرنا بها الصني بأن الطفل يولد بعد أن يكون قد أمضى تسعة أشهر في بطن أمه.
هناك نوع من أنواع الزواحف يعيش في الصومال يطلقون عليه اسم “الطفل”، إذا ملسه اي إنسان 

فانه يصرخ مثل صراخ األطفال.

عبارات للأطفال اأ�صلها م�صري قدمي

كلمة »مم«، مأخوذة من الكلمة الهيروغليفية »مو« أو »من«، ومعناها طعام.
وكلمة “أمبو” التي يقولها الطفل إذا عطش أصلها الكلمة املصرية القدمية “امبمو”، ومعناها 

“أشرب”.
“تاتا”، التي تقال للطفل لتشجيعه على املشي، أصلها كلمة هيروغليفية معناها “أمشي”.

وكلمة »كخ« التي تقال للطفل كلمة مصرية قدمية معناها »قذارة«.

العـــائلــــــة 10

ال�صاندوت�ص
واملفتوح من جانب  املكّون من قطعتني،  الساندوتش  ميسك 
واحد، باليد عند تناوله، أما الساندويتش املؤلف من شطيرة 
بـــ  واملسمى  احلشوة،  من  نوع  أي  يعلوها  اخلبز،  من  واحدة 

»ساندوتش الطبقة الواحدة«، فيؤكل بالشوكة والسكني.
من  كثيرة  بطبقات  واململوء  القطعتني،  ذو  والساندوتش 
إلى  حتويله  فيمكن  واجلنب،  واخلضر  اللحم  مثل  احلشوات، 
عن  وجهه  يفصل  بأن  وذلك  الواحدة،  الطبقة  ساندوتش 
قاعدته، ثم يؤكل بالشوكة والسكني فيسهل أكله، كما أن 

الشكل العام يكون مقبوالً أكثر، من مسكه باليد وانسكاب بعض محتوياته.

يعتبر تنظيم الوقت واجناز كل العمل املطلوب 
من أكثر األمور ارهاقاً وصعوبة، ولكنه ممكن إذا 
احسنت استثمار وقتك.. فهل انت ممن يقدرون 

قيمة الوقت؟
هذه األسئلة توضح موقفك جتاه وقتك وعملك 

وكيفية اجنازك له:
االهتمام  عدم  عاداتك  من  أنه  تشعر  هل 

بالنظام؟
هل تؤمن أن الطريق الوحيد الجناز أكبر قدر من 

العمل هو أن تقوم به على أكمل وجه؟
هل انت قلق بشأن عدم توزيع الوقت على املهام 

التي يجب عليك القيام بها توزيعا عادالً؟
هل تخشى أن يؤثر ارتباطك بوضع خطة لوقتك 

على أسلوب حياتك؟
هل انت بحاجة إلى من ينظم لك وقتك؟

هل تشعر باإلحباط بأنك ال تستطيع التحكم 
في ساعات يومك؟

بنفسك  تقوم  أن  من  بد  ال  بأنه  تؤمن  هل 
بالعمل، لكي تطمئن إلى نتيجته؟

هل تشعر بأن وقتك ضيق دائماً؟
في  حلياتك  عامة  خطة  وضع  في  تتردد  هل 

املستقبل؟
هل تفتقد الشعور بالرضى عن النظام الروتيني 

ليومك؟
النتيجة..

إذا كانت معظم إجاباتك بنعم فأنت حتتاج     
إلى التدريب على فن استثمار الوقت.

ما األشياء التي تعطلك وتضيع وقتك؟
   ـ قراءة اجملالت والصحف بدقة تستغرق أحيانا 

وقتاً أكثر من الالزم.
  ـ  الثرثرة في الهاتف ومطالعة مواقع التواصل 

االجتماعي.
   ـ متابعة مشاهدة برامج التلفاز.

   ـ العاب الفيديو.
   ـ اجللوس امام الكمبيوتر طوال اليوم ومتابعة 

برامجه وبخاصة االنترنت.
   ـ قضاء كل الوقت او معظمة مع األصدقاء.

   وبعد أن عرفت بعض املعطالت التي تستغرق 
وقتاً أكثر من الالزم في حياتك؛ فكيف تتغلب 

على هذه املعطالت؟
كل  تغيرها  أن  )ميكن  بواجباتك  قائمة  ضع 
يومياً،  منتظم  بشكل  واستخدمها  اسبوع( 
على أن تدون بها املهم فقط الذي يحتاج لالجناز 

فعالً.
قدر الوقت الالزم لكل عمل.

كن مرناً في وضع اخلطة، بحيث تتحمل تغييرا 
أو تعديال حسب الظروف.

همة  أكثر  فيها  تكون  التي  االوقات  استغل 
ونشاطا للقيام باألعمال األهم.

بالغذاء  واهتم  نشاطك،  جتديد  على  احرص 
الصحي وممارسة الرياضة.

قاوم الكسل أو تشتت أفكارك مبمارسة هواية 
مبارسة  أو  املوسيقى،  بعض  بسماع  أو  حتبها، 

رياضة خفيفة.

أصول ولياقة تصرف 

هل ت�صتطيع ا�صتثمار وقتك؟! افكار منزلية

ا�صهل الطرق لتنظيف لوحات التقطيع 

التنظيف.   قبل  رطبة  ساخنة  بقماشة  تليينها  يتم 
هذه  اتبع  باملطبخ  اخلشبية  التقطيع  لوحات  لتنظيف 
يستحيل  التي  احلاالت  عدا  فيما   - البسيطة  القاعدة 
فيها تنظيفها- نغمرها في سلطانية بها رغوة الصابون 
بعد  صابون  على  حتتوي  ساخنة  بقماشة  جففها  ثم 

استخدامها، ثم ضعها واقفة لكي جتف متاماً.
يكون  البالستيكية  التقطيع  لوحات  تنظيف  اما 

باستخدام املاء الساخن احملتوي على صابون ثم استخدم فرشاة لتنظيف الشقوق التي تصنعها 
السكاكني، أو غلفها بلوحة زجاجية تقاوم اخلدش.

األلوان:
حيث  من  األلوان  في  كبيراً  اختالفاً  نختلف 
أو  حبها  حيث  ومن  منها،  والتشاؤم  التفاؤل 
املناسبات  في  استعمالها  ومن حيث  بغضها، 
الناس  أكثر  اعتاد  فقد  الرسمية،  املواقف  وفي 
ارتداء السواد عند احلزن، بينما يذكر التاريخ أن 
أهل األندلس كانوا يتخذون البياض لباس احلزن، 

وفي ذلك يقول الشاعر: 
يقولون البياض لباس حزن

بأندلس فقلت من الصواب  
ألم ترني لبست بياض شيبي

ألني قد حزنت على الشباب  
واألبيض  باألخضر  يتفاؤلون  عامة  واملصريون   
ويتشائمون من األسود واألزرق، فتراهم يقولون: 
يوم  التعبير عن  ارادوا  إذا  أزرق”  أو  أسود  “نهارك 
“نهارك  يقولون:  ذلك  عكس  وفي  بالشر،  مملوء 

أبيض” أي مملوء باخلير.
أخضر،  األزرق  املصريون  يسمى  ما  وكثيرا 
تفاؤال باخلضرة وكراهية للزرقة، وكذلك سموا 
من  لبيت  زرقاء  عتبة  وكانت  اخلضراء”  “العتبة 
بيوت أمراء ذاك احلي، ويقولون: “نابه ازرق” للرجل 
اخلبيث، ومن تشاؤمهم من االسود أيضاً إنهم 
ينادون الرجل االسود بقولهم: “يا أبيض” تفاؤال 

ونفوراً من السواد!
االسود  من  تشاؤمهم  مع  عامة  والشرقيون 
بسواد  يعجبون  احلزن،  في  السواد  ولبسهم 

العيون، وسواد الشعر، وإن كان منهم من مييل 
األشقر،  والشعر  اخلضر  أو  الزرق  العيون  إلى 
أن  عن  كناية  اسود”  “قلبه  يقولون:  واملصريون 
يقولون:  والعرب  واحلسد،  باحلقد  مملوء  قلبه 

“اسود الكبد”، قال الشاعر:
   فما جثمت من اتيان قوم

هم االعداء، فاألكباد سود  

التفاؤل والتشاؤم:
 يكثر املصريون من التفاؤل والتشاؤم فيتفاؤلون 
باللون  ويتفاؤلون  »سعد«،  كــ  باألسماء  مثال 
سكن  ملن  دعائهم  في  ويقولون  األخضر، 
أخضر«،  سلقا  عيك  اهلل  »جعله  جديدا  بيتا 
ويجتهدون في أن يدخلوا، أول ما يدخلون، بشيء 
القبيحة مثل  أخضر، ويتشاءمون من األسماء 
»صعب«، وكذلك من الكنس بعد الغروب، ومن 
األعور اذا اصطبح به، وهكذا.. والناس قسمان 

وجوه سعيدة ووجوه شقية.

احلسوم:
وهي  احلسوم،  أيام  أو  احلسومات،  ويسمونها 
السبعة أيام أول برمهات من الشهور القبطية 
»آذار« أو »مارس«، وميتنع فيها الفالحون عن بذر 
األرض، ويزعمون أن ما يزرع في هذه األيام يخرج 
أيضاً  يأتي مبحصول، ويزعمون  ال  عليال ضعيفاً 

أن ريحاً سامة خفيفة تهب في تلك األيام.

خرافات ومعتقدات
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الشارع  في  مؤخرا  ترددت  وهامة  عدة  تساؤالت 
في  االنتخابية  العملية  مصير  حول  املصري 
استفتاء  إلى  االنتخابات  ستتحول  وهل  مصر، 

شعبي على شخصية السيسي فقط،
رفضت  املصرية  املسلحة  القوات  ان  يذكر 

رئيس  عنان  سامي  الفريق  ترشح  على  املوافقة 
اتهمته  بل  سابقاً،  املصري  اجليش  حرب  أركان 
مخالفات  بارتكابه  عنها  صدر  رسمي  بيان  في 
للوقيعة  جانب محاوالته  إلى  قانونية جسيمة، 

بني اجليش والشعب في بيان ترشحه
وألقت قوات أمنية القبض على املرشح للرئاسة 
أعضاء  أكد  فيما  عنان،  سامي  الفريق  املصرية 
في حملته االنتخابية بأنه مت التحفظ عليه حتت 

اإلقامة اجلبرية في منزله.
على  له  الرسمية  الصفحة  أكدته  ما  وهو   
فيسبوك والتي أعلنت وقف احلملة حلني إشعار 
آخر حرصاً على أمن وسالمة كل املواطنني احلاملني 

بالتغيير«، بحسب ما جاء في البيان
األعلى  للمجلس  تقدم  قد  عنان  سامي  وكان 
عبد  الرئيس  يرأسه  الذي  املسلحة،  للقوات 
الفتاح السيسي، بطلب للموافقة على ترشحه 
قوة  على  اليزال  باعتباره  الرئاسة  النتخابات 
فيه  دان  بياناً  أصدر  اجمللس  لكن  املصري،  اجليش 
ترشح عنان واتهمه بالتزوير في محررات رسمية 
بيان  في  والشعب  اجليش  بني  الوقيعة  ومحاولة 

ترشحه للرئاسة وغيرها من االتهامات
الشال  مصطفى  غرد  ساعات،  بعدة  قبلها 
عنان عن مضايقات  الفريق سامي  مدير مكتب 
باالتهام  ولعائلته  له  وتهديدات  شديدة  أمنية 
عن  يتوقف  لم  ما  محظورة  جلماعة  باالنضمام 

جمع التوقيعات للفريق عنان
خبر اعتقال الفريق سامي عنان قائد أركان حرب 
واملطاردات  إقامته  وحتديد  سابقاً  املصري  اجليش 
دفعت  حملته  في  العاملون  لها  تعرض  التي 
االجتماعي  التواصل  شبكات  على  بالكثيرين 
التوجه للمرشح خالد علي لالنسحاب من  إلى 

االنتخابات الرئاسية
من  انسحب  قد  شفيق  احمد  الفريق  أن  يذكر 
الرئاسي عقب عودته ملصر من االمارات  السباق 

عقب اعالن ترشحه للرئاسة على صفحته على 
اذاعة  اعقبها  الشقيقة  الدولة  من  الفيسبوك 
يستنجد  القطرية  اجلزيرة  قناة  على  له  فيديو 
اعالنه  عقب  عليه  وقعت  ضغوط  من  فيها 
الفيديو  ذلك  بعد،  فيما  بنفيها  قام  الترشح 
االخير اثار انتقادات كثيرة له كونها مملوكة لدولة 
املصري  للنظام  واملعادية  لالخوان  احملابية  قطر 

احلالي. 
 والفريق سامي عنان هو رئيس أركان حرب اجليش 
الدفاع  قوات  قيادة  عنان  تولى  سابقاً،  املصري 
اجلوي في 2001 ، وكان عنان واحداً من أفراد اجمللس 
الرئيس  فوضه  الذي  املسلحة  للقوات  األعلى 
البالد بعد تخليه  األسبق حسني مبارك لقيادة 
عن منصبه، وفي عام 2012 عزله الرئيس األسبق 
محمد  املشير  مع  منصبه  من  مرسي  محمد 

حسني طنطاوي وزير الدفاع األسبق.
للرئاسة  الترشح  اعتزامه  أعلن  قد  عنان  وكان 
الفتاح  عبد  احلالي  الرئيس  أمام   2013 عام  في 
تعرضه  أكدوا  منه  مقربني  لكن  السيسي، 
السباق  من  لالنسحاب  دفعته  عنيفة  لضغوط 
اعتزامه  ويؤكد   2018 في  ليعود  الرئاسي، 

الترشح مجدداً. 
وبعد ما حدث بشأن الفريق سامي عنان، طالب 
»خالد  اليساري  احملامي  مؤيدي  من  الكثيرين 
الرئاسية،  األنتخابات  من  باإلنسحاب  علي« 
والعشرين من  الرابع  األربعاء  يوم  أعلن  وبالفعل 

يناير اإلنسحاب النهائي من األنتخابات.

إنتخابات رئاسية مشتعلة بدون مرشحني
تراجع شفيق وأعتقال سامي عنان 

يستعد مجلس البرملان املصري ملناقشة  تشريع وإنسحاب »خالد علي«
لتوحيد األذان في مصر ومينع استخدام مكبرات 
مكبرات  تكون  أن  على  الصلوات،  اثناء  الصوت 
الصوت في أوقات محدودة فقط، السيما بعدما 
تنفيذ  في  الهاشمية  األردنية  اململكة  جنحت 
توحيد األذان ومنع استخدام مكبرات اعتبار من 
مطلع العام احلالي، ومن املقرر مناقشة القانون 
في البرملان خالل الفصل التشريعي احلالي على 
املقبل،  العام  من  اعتبارا  تنفيذه  في  يبدأ  أن 
وقامت وزارة اإلنتاج احلربي بتصنيع حوالي 300 
جهاز تسخدم في اآلذان املوحد كــ »رسيفرات« 
ألقت  كما  مصر  في  التجربة  لتعميم  متهيداً 

وزارة األوقاف مسابقة الختيار أفضل األصوات.
حامد  ابو  محمد  النائب  قال  السياق  هذا  وفي 
عضو مجلس النواب، أن رفع اآلذان في املساجد 
تنفر  التي  »النشاز«  األصوات  بعض  يتصدرها 
الناس من الشعائر الدينية، وبات هذه األصوات 
ووزير  األوقاف  وزارة  دفع  مما  ظاهرة،  تشكل 
بالتقدم  الدكتور محمد مختار جمعة  األوقاف 
داخل  املوحد   البرملان إلصدار تشريع لآلذان  إلى 
لتعميم  متهيدا  القاهرة  محافظة  مساجد 

التجربة في مساجد مصر كلها.
تصريحات  في  املصري  البرملان  عضو  وأضاف 
خاصة لــ »جود نيوز« أنه من أشد املؤيدين إلى 
اصدار تشريع لتوحيد اآلذان وتنظيم استخدام 
الفتا  املساجد،  داخل  الصوت  مكبرات  وعمل 
الصوات  مكبرات  تستخدم  أن  يفضل  أنه  إلى 
اخلارجية في اآلذان األول فقط في صلوات العصر 
والظهر واملغرب، على أن تقام باقي الصلوات دون 
استخدام مكبرات صوت خارجية وتقتصر على 
الصوت داخل املسجد، وصلوات العشاء والفجر 
لكونها  األصوات  مكبرت  استخدام  بدون  تقام 
تسبب بعض اإلزعاج للمرضى  وطالب املدارس.

أستاذ  نصير،  آمنة  الدكتورة  أكدت   وفي 
وعضو  األزهر  بجامعة  والفلسفة  العقيدة 

قانون  إلصدار  تأييدها  على  النواب،  مجلس 
بالنسبة  األهم  أن  إلى  مشيرة  اآلذان،  لتوحيد 
التشريعة هو منع استخدام  أجندتها  لها في 
مكبرات الصوت أثناء إقامة الصلوات ألن غالبية 
غالبية  من  نشاز  أصوات  أصبحت  األصوات 
املؤذنني وبل وصل األمر إلى قيام الصبية الصغار 
بالقيام باآلذان، وهو األمر الذى 
املصلني،  بعض  نفور  يسبب 
وكذلك انطالق أصوات املؤذنني 
في  وليس  متباعدة  فترات  في 
يعد  الذى  األمر  واحد،  توقيت 
من  للمرضى  خاصة  إزعاجا 

كبار السن ولألطفال.
تصريحات  في  نصير  واضافت 
يتوقف  لم  األمر  أن  نيوز«  »جود  لــ  خاصة 
استخدام مكبرات  إلى  بل وصل  احلد  هذا  عند 
داخل  واحملاضرات  الدينية  الدروس  في  الصوت 
املساجد وهي من األمور التي حتتاج إلى تشريع 
يحددها وينظم عملها ويخفض هذه األصوات 
داخل  املكبرات  استخدام  على  تقتصر  أن  على 
املساجد فقط للحفاظ على قدسية وروحانية 

اآلذان والصلوات.
اثيرت  قد  القضايا  تلك  أن  بالذكر  جدير 
عقب  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  مؤخرا 
تصريحات الفنانة شيرين رضا، حيث اعربت في 
غضبها  عن  مؤخرا  التليفزيونية  البرامج  أحد 
الشديد من أصوات بعض املؤذنني في املساجد 
أن  مؤضحة  »اجلعير«،  بـ  أصواتهم  واصفة 
األطفال،  ترعب  أصواتهم  املؤذنني  هؤالء  بعض 
ومطالبة بوضع قرار لتوحيد اآلذان في املساجد.
  وأضافت »شيرين«، خالل لقائها في برنامج »أنا 
 on« وأنا«، تقدمي سمر يسري، واملذاع على قناة
e”، “الراجل اللي بيجعر في امليكروفون أنت مش 
سامع صوتك وال قاصد تعمل كده، لية األجانب 
وهما ماشيني في الشوارع يسمعوا اجلعير ده”. 
وتابعت: “املؤذن بيعلي صوته ليه، ده ملوش دعوة 
بالدين، وعدم احترام لراحة املواطنني والناس في 

الشوارع”.

هؤالء يتحدثون لـ »جود نيوز« عن قانون جديد لتوحيد األذان 
ومنع إستخدام املكبرات

حتقيق: جرجس فؤاد

هام الأ�سحاب االأعمال يف كندا
بإعالنك معنا في جريدة »جود نيوز« الكندية حتصل علي ما يلي:

إنتشار إعالنك عبر أالف األعداد الورقية والتي توزع في أماكن جتمع املصريني والعرب بأكثر من 40 مكان 	 
في تورونتو وما حولها و مونتريال و أتاوا

إنتشار إعالنك عبر أرسال العدد الورقي لألالف عبر إميالتهم	 
 	www. األليكتروني  اجلريدة  »PDF« في موقع  الورقي  العدد  األالف ومشاهدة  إعالنك عبر دخول  إنتشار 

good-news.ca
- حتت أسم 	  بوك«  الـ »فيس  اجلريدة علي موقع  ألف مشجع بصفحة   95 تواصل  إعالنك عبر  إنتشار 

»جريدة جود نيوز الكندية«
جريدة »جود نيوز« الكندية جريدة حتترم القارئ و املُعلن ، وتصدر عن مؤسسة ال تهدف للربح ، وجميع 

صفحاتها باأللوان 
جريدة »جود نيوز« الكندية تقدم أرخص األسعار لنشر األعالنات لتفادي أية أعباءات مالية علي أصحاب 

األعمال

�سارك معنا النجاح و اأ�ستفد منه

اأت�سل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�سات هذا ال�سهر : 

1-844-355-6939

تقـــــــــــارير
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املهاجرين  فئات  من  خاصة  الكثيرون،  يعتبرها  قد 
احملافظني، من دول اجلنوب، أن قضية تعاطي املدرات، 
األمر  أن  حني  في  احلساسة،  األخالقية  القضايا  من 
وتبريرات  نظر  وجه  من  منه مختلف  في جزء  يعتبر 

حكومة الليبراليني، التي يتزعمها جوستان ترودو.
أن هناك حالة من اجلدل احلاد حول مسألة  اخلالصة 
منتصف  من  بدءأ  املاريجوانا  مخدر  وتداول  تعاطي 
تتعرض  التي  احلادة،  االنتقادات  ورغم  املاضي،  العام 
لها حكومة ترودو، إال أن تبريرات رئيس الوزراء الكندي، 
تهيمن  التي  املاريجوانا،  أن جتارة  يأتي في مقدمتها: 
قيمته  تتجاوز  كندا،  في  أميركية  عصابات  عليها 
هذا  أن  علي  عالوة  أمريكي،  دوالر  مليارات   6 نحو 
سوف يجعل من احلكومة الفيدرالية الكندية التاجر 
املافيا  عصابات  عن  بعيدا  التجارة،  لهذه  احملتكر 
أن  ترودو  حكومة  وتضيف  األمريكية،  والعصابات 
املبيعات الضخمة لتجارة املاريجوانا، سيكون عليها 
إيرادات  إلى  ستضاف  الضرائب  من  وفيرة  حصيلة 
التي ستحقق  الفيدرالية، وهي من األمور،  احلكومة 

رواجا اقتصاديا وانتعاشة لبعض القطاعات.
عملية  تنظيم  على  الفيدرالية،  احلكومة  وتعمل 
احلكومات  مع  والتعاون  بالتنسيق  املاريجوانا  بيع 
لالحتاد  املكون  العشرة  األقاليم  في  الفيدرالية 

الفيدرالي.
وتسمح احلكومة الفيدرالية لكل بالغ عمره 18 عاما 
فأكثر بحق شراء املاريجوانا وتداولها، كما يحق لكل 
شخص بالغ أن يقوم بزراعة عدد 5 نباتات ماريجوانا 
بحد أقصى في منزله بغرض التعاطي وليس التجارة، 
من جهتها، اقترحت اجلمعية الطبية الكندية جعل 
احلد األدنى للعمر 21 عاما،  كما مت اقتراح وضع قيود 
على االعالنات بحيث تكون مشابهة لتلك املفروضة 

على منتجي التبغ خاصة في ما يتعلق باإلعالن عن 
املنتج، هذا ومت اقتراح سعر 7 دوالرات جلرام املاريجوانا، 

منعا لظهور سوق سواء للماريجوانا.
 »Marijuana Business Daily« وقد ذكرت صحيفة 

أرباح كندا  أن  التجاري  القطاع  املتخصصة في هذا 
من وراء االجتار في املاريجوانا ميكن أن تبلغ ما بني 2.3 
مليار دوالر إلى 4.5 مليارا بحلول عام 2021، ولكن قد 
تواجه السوق الكندية منافسة من قطاع املاريجوانا 
األمريكي، الذي بدأت عدد من الواليات باملوافقة على 
االجتار به ألغراض ترفيهية، إذ يتوقع أن جتني الواليات 
املتحدة بهذه التجارة ما بني 7.1 مليار دوالر إلى 10.3 
ذاتها،  للصحيفة  وفقاً   ،2021 عام  بحلول  مليارا 
االجتار  من  املتوقعة  األرباح  األرقام  هذه  تتضمن  وال 
كلتا  في  الطبية  لألغراض  املصصة  باملاريجوانا 

الدولتني.
باستخدام   2001 عام  في  قد سمحت  كندا  وكانت 
للمرضى  وذلك  فقط،  الطبية  لألغراض  املاريجوانا 
أشكال  من  يعانون  والذين  شفائهم،  من  امليؤوس 
وتصلب  واإليدز،  السرطان،  أمراض  من  مختلفة 
املاريجوانا  الشباب  استهالك  من  وللحد  الشرايني، 

على  العمل  فريق  اقترح  تعاطيها،  في  واالسراف 
حكومات املقاطعات القيام بحمالت توعية وتثقيف 

حول املاطر املرتبطة بهذه املنتجات.
الفعل  رود  من  الكثير  القضية  هذه  أثارت  بالطبع، 
أكثر  قطاعات  هناك  ولكن  والداعمة،  الرافضة 
األمر، منها قطاع طلبة  لهذا  حساسية من غيرها 
تكون  بأن  طالبت  التي  جيبات،  والسي  اجلامعات 
مراكز بيع املاريجوانا بعيدا عن التجمعات الطالبية 

حماية  أجل  من 
الطلبة من هذا املدر.

أحد  هي  واملاريجوانا 
أنواع املدرات له أسماء 
من  تختلف  متعددة 
القنب  منها:  آلخر  بلد 
الباجنو  أو  احلشيش  أو 
األسماء،  من  وغيرها 
أو  األساسي  املكون 

مادة  هو  املاريجوانا  في  للسكر  الرئيسي  املسبب 
تدخينها  مت  إذا  مدمرة  وهي  كنابينول،  هيدرو  التترا 
إلى  إضافتها  مت  أو  ماسورة  أو  أنبوب  بواسطة 

السيجارة.
االدمان،  إلى  املاريجوانا  استخدام  يؤدي  أن  ميكن 
املتعاطي عاجزا عن السيطرة على تطلبه  فيصبح 
عالقاته  في  سلبا  املاريجوانا  وتؤثر  للماريجوانا. 

العائلية وأدائه املدرسي وأنشطته الترفيهية.
وعرضت ست مجموعات طبية في لقاء عقدته في 
العلمية االضرار  باألدلة  الوثائق وشرحت فيها  اوتاوا 
ويقول  املاريجوانا،  استهالك  عن  تنجم  قد  التي 
الدكتور بنديكت فيشر عضو جلنة الصّحة العقلّية 
واالدمان في كندا إن استهالك املاريجوانا مرتفع في 

ما  رغم  الشباب  خاصة  وبصورة  الكنديني  صفوف 
نعرفه عن أضرارها على الصحة. وأعربت عن رغبتها 
الكنديني على  على  الوثائق  هذه  توزيع  يتم  أن  في 

نطاق واسع بهدف احلفاظ على صحتهم.
ومن املنطقي أنه في معظم البلدان، فإن حيازة وتوزيع 
املاريجوانا تعد جرمية يعاقب عليها القانون، في حني 
سمح عدد من البلدان في أوروبا، وأمريكا الشمالية 
واجلنوبية في العقود األخيرة، بحيازة كميات صغيرة 

من هذه املادة املدرة.
حاكم  وقع   2014 عام  صيف  وفي 
أندرو  األمريكية  نيويورك  والية 
بإضفاء  متعلقا  قانونا  كومو 
استخدام  على  الشرعية 
ألغراض  الوالية  في  املاريجوانا 
السلطات  وتناقش  فقط.  طبية 
حاليا  واملكسيك  البرازيل  في 
على  الشرعية  إضفاء  مسألة 
قامت  أن  بعد  وذلك  البالد،  في  املاريجوانا  تعاطي 
األوروجواي اجملاورة في نهاية عام 2013 بإصدار قانون 
املاريجوانا  نبات  بزراعة  للسكان  مبوجبه  يسمح 
السماح  عن  فضال  أراضيهم،  في  محدودة  بكميات 
ببيعه وشرائه في الصيدليات مبوجب وصفات خاصة 

على أن ال تتجاوز الكمية 40 جراما شهريا. 
وهولندا  واألرجنتني  وبلجيكا  أستراليا  في  أما 
وتعاطي  بحيازة  فيسمح  والبرتغال،  والتشيك، 
قال  روسيا  وفي  املاريجوانا،  من  صغيرة  كميات 
الروسية  الفدرالية  الهيئة  رئيس  إيفانوف  فيكتور 
تسير  لن  روسيا  إن  املدرات  تهريب  مبراقبة  اخلاصة 
األخرى  البلدان  وبعض  املتحدة  الواليات  خطى  على 

التي شرعت تعاطي املدرات.

حكومة ترودو تتاجر يف املخدرات لتك�سب 4.2 مليار دوالر

مونتريال – كندا ت�سمح بتداول وتعاطي املاريجوانا مع حلول يوليو 2018
عبد املسيح يوسف

وأخيه  الكندي  الوزراء  رئيس  صورة  ألزمة  أستمراراً 
األخير  العشاء  صورة  عليه  شيرت”  “تي  مرتدين 
بصورة ساخرة، بعث راعي أبرشية مار ادي للكلدان 
في كندا صاحب السيادة “مار باوي سورو” برسالة 
إلى السيد جاسنت ترودو رئيس وزراء كندا ، يطالبه 
كندا  في  الكلدانية  اجلالية  ابناء  باسم  فيها 
منه  بدر  عما   ، املسيحيني  وملليارات  لهم  باالعتذار 

من سوء تصرف حيال السيد املسيح له اجملد 
وفيما يلي نص الرسالة ..

22 يناير 2018
السيد جاسنت ترودو

رئيس وزراء كندا
عزيزي السيد ترودو

سالم ربنا معك .
جديدة  سنة  لكم  أمتنى  بأن  رسالتي  أبدأ  أن  أود 
السنة،  هذه  في  وعائلتك  الرب  وليباركك  سعيدة؛ 
ويهديكم وحكومتكم لقيادة بلدنا كندا إلى الرخاء 

والتقدم والنجاح املستمرين.
السيد رئيس الوزراء..

اندهشنا  كندا  في  الكلدانية  اجلالية  وكل  انا 
صورتكم  ظهرت  عندما  عميقا  انزعاجنا  وكان 
ربنا  تصور  قميصاً  ترتديان  وانتم  شقيقك  ومعك 
برموز  األخير  العشا  في  وتالميذه  املسيح  يسوع 
كاريكاتيرية مضحكة )مع األسف( وقد ظهرت في 
على  الصورة  نشر  ومت  االجتماعي  التواصل  وسائل 
نطاق واسع وبعد النظر وقد تبني لنا بعد التدقيق 

انها كانت حقيقية مع كل األسف .
إلى  مهاجرين  الكلدانية  جاليتنا  ابناء  جاء  لقد 
األوسط،  الشرق  في  مضطهدة  خلفية  من  كندا 
حيث سوء معاملة املتطرفني واألصوليني ومت قمعنا 
كأقلية دينية لفترة طويلة. وفي بعض األحيان كان 

للسخرية  الوسائل  شتى  يستخدمون  املتطرفون 
من ربنا يسوع املسيح. وهذا هو السبب الرئيس في 
البلد  كندا،  إلى  لنلجأ  األصلية  بلداننا  من  هروبنا 
األديان  جميع  ويكرم  الثقافات  جميع  يحترم  الذي 
العقالء  األشخاص  يكون  أن  فيه  ينبغي  ال  والذي   .
أديان  ويهينون  باملسؤولية  اليحسون  واملسؤولني 

اآلخرين .
سلطة  ولديكم  كندا،  وزراء  رئيس  وبوصفكم 
القيادة في كندا وحول العالم . نعلمكم بأنكم قد 
سخرمت من أكثر من ) ملياري( انسان يعبدون اهلل في 
جميع انحاء العالم ،هذا الفعل قد يشجع اآلخرين 
على السخرية من رموز األديان األخرى ، التي تتبعها 
في  البعض  قام  عندما  فمثال   ، الناس  من  مليارات 
قام   ، محمد  املسلمني  نبي  على  بالتهكم  الغرب 
املسيحيني  أبنائنا  على  باالعتداء  املتطرفني  بعض 
الذين لم يكن لهم عالقة باملوضوع .ان احلكمة هي 
الطريق الذي يجب أن يسير عليه الزعماء احملترمون 
، لقد كان العمل الذي قمت به حزينا جدا بالنسبة 

لنا .
السيد رئيس الوزراء..

وفقا لذلك، فان ابناء اجلالية الكلدانية وأنا شخصيا 
أتوقع منك أن تفعل الشيء الصحيح وهو االعتذار 
نؤكد  سوف  االعتذار  هذا  مثل  وفي  به.  قمت  عما 
اخلاطئة  اإلجراءات  أن  املتحضرين  والناس  للكنديني 
.نحن  ايضا  عواقبها  لها  به  يحتذى  نوذج  قبل  من 
كندا  بلدنا  اجل  ومن  أجلكم  من  الصالة  نواصل 
يبارك  من  فهو  املسيح  يسوع  ربنا  يرشدك  لكيما 

بلدنا كندا.
صديقك امللص،

 باواي سورو
أسقف الكلدان في كندا

 أزمة “تي شيرت” ترودو تتواصل .. 
الكنيسة الكلدانية بكندا تطالبه باألعتذار
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الكني�صة القبطية ت�صارك يف اإجتماع رف�صاً لقرار ترودو مبنع منح 

حكومية للموؤ�ص�صات التي ل تدعم الأجها�ص

حزب  عن  ناتال-  أليكس   - الكندي  البرملان  عضو  أقام 
قيادات  مع  إجتماعاً  يناير   16 الثالثاء  الفدرالي  احملافظني 
اجلاليات واملؤسسات الدينية بخصوص التغييرات املطروحة 
من حكومة ترودو بشأن منع املنح احلكومية اخلاصة بخلق 
ال  التي  املؤسسات  عن  الصيف  في  للشباب  عمل  فرص 
تدعم حق اإلجهاض. حضر اإلجتماع عدد من ممثلي اجلاليات 
املتلفة، ومن الكنيسة القبطية شارك القمص اجنيلوس 

سعد والناشطة السياسية املعروفة غادة ملك واملرشح شريف سبعاوي. كما شارك األب نياز توما 
ممثالً عن اجلالية العراقية والسيد ربيع اللوس وجريج مرقس عن الكوجنرس الكندي ملسيحي الشرق 
األوسط. وقد عبر احلاضرون عن خطورة التغييرات التي تعتبر اعتداًء صريحاً على حرية الضمير و عن 

مخاوفهم من اجتاه احلكومة الليبرالية في طريق قمع احلريات الدينية بإسم حماية حقوق االنسان

انطلق فعاليات منتدى دافو�ص مب�صاركة 70 دولة

انطلقت فعاليات منتدى دافوس االقتصادى العاملي، مبشاركة وفود 
من أكثر من 70 دولة، من بينهم مصر، وهذه هي املرة الـ48 ملؤمتر 
دافوس، وتأتى هذا العام بعنوان »تفقد األسباب واحللول العملية 
التى  املتنوعة  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  لالنقسامات 

تواجه اجملتمع العاملي«.
ويعد املنتدى أحد املنابر التي تتبنى العوملة، حيث يجمع هذا اللقاء 
وأكادمييني،  وإعالميني  برملانات  وأعضاء  ووزراء  دول  رؤساء  السنوي 
املنظمات غير  للقارات، وممثلي  دولية عابرة  إلى شركات  باإلضافة 

احلكومية لتكوين تصورات مشتركة معهم حول القضايا الدولية واإلقليمية األساسية املطروحة 
على جدول األعمال فى كل عام وذلك على مستوى املؤمترات السنوية أو اجللسات االستثنائية »غير 

العادية«

تقرير: مونديال رو�صيا قد يكون هدفاً لتنظيم داع�ص 

إن  بريطانيا  ومقرها  للتحليالت  )آي.إتش.إس(  مؤسسة  قالت 
بطولة كأس العالم املقرر إقامتها في روسيا في يونيو ستكون 
»هدفا جذابا« لتنظيم داعش بالنظر إلى دور موسكو في هزمية 
التنظيم املتشدد في أراض سيطر عليها. وقال تقرير للمؤسسة 
»سيعطي هجوم ناجح )في روسيا( دفعة دعائية هائلة لتنظيم 

داعش ومقاتليه، وعلى الرغم من خسارته لكل األراضي التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا، 
وطهران،  وبرشلونة  ومانشستر  ولندن  اسطنبول  في  كبيرة  عن هجمات  املسؤولية  التنظيم  أعلن 
قتلت عشرات املدنيني، كما استهدف التنظيم املدينة املنورة في 2016، وال يزال زعيم داعش أبو بكر 

البغدادي طليقا رغم سقوط التنظيم منذ سيطرته في 2014 في أجزاء من سوريا والعراق.
التي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها زادت قليال في 2017 إلى أكثر  التقرير إن الهجمات  وقال 
من 4500 هجوم رغم خسارته ألراض، ولكن عدد القتلى جراء هذه الهجمات تراجع مبقدار اخلمسني 

مقارنة بعام 2016 إلى قرابة 6500 قتيل.

كندا تطعن فى قرار الوليات املتحدة فر�ص ر�صوم ملكافحة الإغراق

ملكافحة  رسوم  فرض  األمريكية  االدارة  لقرار  استئناف  قدمت طلب  انها  الكندية،  احلكومة  أعلنت 
اإلغراق وتعويضات على طائرات »سى-سيريز« التى تنتجها مجموعة بومباردييه وخشب البناء الذى 

تستورده الواليات املتحدة
فى  )نافتا(  الشمالية  احلرألمريكا  التبال  التفاق  العامة  األمانة  إلى  االستئناف  طلب  كندا  وقدمت 
ايام فقط من  قبل  البلدين،  بني  العالقات  التى تسمم  التجارية  اخلالفات  تفاقم  إلى  خطوة ستؤدى 
جولة جديدة من املفاوضات العادة صياغة هذا االتفاق التجارى بني الواليات املتحدة وكندا واملكسيك

وقالت احلكومة الكندية اجلمعة أن قرارها يشكل »مبوجب املهل التى ينص عليها القانون اخلطوات 
الالزمة لعملية االستئناف التى تهدف إلى الطعن فى قرارات الواليات املتحدة فرض رسوم جمركية 

على وارداتها من طائرات س سيريز لبومباردييه واخلشب القادم من كندا
وكانت وزارة التجارة األمريكية فرضت بطلب من مجموعات الصناعات اجلوية بوينج، رسوما جمركية 
تبلغ نسبتها 300 باملئة على الواردات من طائرات »سى سيريز« التى باعت منها بومباردييه لشركة 
املالى  الدعم  على  رد  الرسوم  هذه  فرضت  انها  املتحدة  الواليات  وقالت  األمريكية  ايرالينز«  »دلتا 
راكبا  و150  مئة  بني  ملا  تتسع  التى  الطائرات  هذه  بيع  على  وكذلك  الكندية  للمجموعة  احلكومى 
ان  بحجة  املستورد  الكندى  البناء  رسوما على خشب  األمريكية  االدارة  وفرضت  باسعار منخفضة 
عمال الغابات الكنديني يستغلون الغابات العامة ويدفعون رسوما ضئيلة باملقارنة مع الرسوم التى 
يدفعها االميركيون لغابات خاصة وقدمت احلكومة الكندية اعتراضها فى اطار آليات تسوية النزاعات 
بني الدول االعضاء املسماة »الفصل 19« ويطالب األمريكيون بالغائها فى إطار اعادة التفاوض حول 

اتفاق التبادل احلر املطبق منذ 1994 

بوادر »ووترجيت« جديدة تع�صف بالوليات املتحدة

األمريكي  الرئيس  على  بالضغط  املفضل،  الدميقراطيني  أسلوب  يهدد 
إلى  قوية  ضربة  بتوجيه  مالحقة،  إلى  يتحول  ما  غالبا  الذي  ترامب، 
يقع  فقد  امريكية   اعالم  وسائل  وحسب  ورفقائها  كلينتون  هيالري 
مكتب التحقيقات الفدرالي األمريكي، وأجهزة األمن املقربة منه، في 

نفس احلفرة التي أعدها بعناية للرئيس األمريكي دونالد ترامب، إذ أن اجلمهوريني عازمون على نشر 
تقرير على املأل، معروف حاليا فقط داخل أروقة الكوجنرس  ووفقا لهذا التقرير املؤلف من 4 صفحات، 
فإنه سيكشف عن انتهاكات من جانب مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل األمريكية، فيما 
يتعلق بالتنصت غير القانوني على محادثات مؤيدي ترامب خالل سباق االنتخابات الرئاسية، واحلديث 
لدى  الروسي  والسفير  ترامب،  مستشار  فلني،  مايكل  بني  احملادثات  حول  اخلصوص،  وجه  على  يدور 
واشنطن سيرغي كيسلياك ويتزامن ظهور التقرير الفاضح داخل جدران الكونغرس، مع التصويت 
الناجح على متديد العمل بقانون FISA )قانون مراقبة االستخبارات األجنبية( ملدة ست سنوات أخرى، 

وتسبب القانون بانتظام منذ اعتماده في عام 1978، مبوجة من االنتقادات.
ويهدف رسميا إلى جمع املعلومات عن البعثات األجنبية واألجانب العاملني في الواليات املتحدة، لكنه 

يحتوي على العديد من الثغرات التي تسمح بالتجسس وجمع املعلومات ضد املواطنني األمريكيني
اإلكتراث  عدم  األمريكية  لالستخبارات  ميكن  أنه  حقيقة  خاص،  بشكل  اجلمهور  سخط  يثير  وما 

باإلجراءات القضائية في جمع املعلومات، بحجة السرية والتحجج بـ”املصالح الوطنية
وتشير  جزءا من املعلومات الواردة في التقرير الذي تلقاه الكوجنرس، رمبا يكون معروفا بالفعل لترامب.

وميكن تفسير ذلك ببياناته األخيرة. فترامب على يقني من أن التحقيق في ما يسمى بـ”األثر الروسي” 
في االنتخابات الرئاسية األميركية سيتحول قريبا ضد هيالري كلينتون

وقال ترامب في وقت سابق: “يقولون لي إنني لست قيد التحقيق، رمبا هيالري )ستكون( حتت التحقيق، 
ال أعرف، ولكن لست أنا حتما، ويبذل الدميقراطيني قصارى جهدهم ملنع نشر التقريرلكن الكشف عن 

التقرير أمام الكونغرس سيكون مبوافقة جلنة االستخبارات اخلارجية فقط

البابا فرن�صي�ص يلقي نوادر طريفة خلل لقائه مع راهبات

املرح وأطلق  البابا فرنسيس جوا من  أضفى 
منعزالت  راهبات  مع  لقائه  خالل  النكات 
أديرتهن  للخروج من  إذن خاص  حصلن على 
لرؤيته في زيارته لبيرو، وحتدث البابا إلى نحو 
500 راهبة معروفات باسم«املتأمالت« الالئي 
ال يغادرن أديرتهن إال نادرا وقال البابا »برؤيتكن 
كلكن هنا.. متر فكرة خبيثة في خاطري وهي 
اخلروج  أجل  من  هنا  لوجودي  استغاللكن 
فجر  مما  الوقت«  لبعض  والتنزه  أديرتكن  من 
الراهبات وكثيرات منهن مسنات.  ضحكات 
وخالل حديثه للراهبات في كنيسة في ليما 

أرسل حتية عن بعد ألربع راهبات منعزالت في مسقط رأسه في بوينس أيرس وشكرهن للدعاء له 
ثم أضاف للجالسات معه »أننت ال تشعرن بالغيرة.. أليس كذلك؟ وردت الراهبات بصوت جماعي مثل 
التلميذات على مدرسهن »ال وحث البابا الراهبات على عدم االنسياق للنميمة في أديرتهن وقارنها 
»باإلرهاب« وهو أمر يقوله مرارا للقساوسة والراهبات في أسفاره حول العالم، وقال البابا »هل تعرفن 
ماذا تكون الراهبة النمامة؟... إرهابية »مما أثار ضحك الراهبات مجددا وتابع قائال »ألن النميمة مثل 
القنبلة أحدهم يلقيها وتتسبب في دمار ثم يسير في هدوء ال لوجود راهبات إرهابيات! ال للنميمة..

ولعل من أن أفضل عالج للنميمة هو عض اللسان، وإلضفاء صبغة محلية على مناشدته مزح البابا 
قائال إن الراهبات النمامات أسوأ من »إرهابيي أياكوتشو

حتقيق مو�صع يف في�صبوك بتدخل رو�صيا يف ا�صتفتاء »الربيك�صت«

إنها ستجري بحثا جديدا شامال في سجالتها عن أي »دعاية محتملة« قد  قالت شركة فيسبوك 
يكون عمالء روس نشروها أثناء التحضير الستفتاء عام 2016 على خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي

وشكا بعض املشرعني البريطانيني من أن شركة فيسبوك، صاحبة أكبر شبكة في العالم للتواصل 
االجتماعي، لم تقم سوى ببحث محدود عن أدلة على أن الروس تالعبوا بالشبكة.

من جانبها، تنفي روسيا أي تدخل في االستفتاء على خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي أو في االنتخابات 
الرئاسية األميركية عام 2016 وتعرضت شركات فيسبوك وتويتر وغوغل ويوتيوب لضغوط مكثفة 
في أوروبا والواليات املتحدة ملنع دول من استخدام خدماتها التكنولوجية في التدخل في االنتخابات 
في دول أخرى، والتحقيق عندما تظهر أدلة على مثل هذا التدخل وكتب مدير سياسات فيسبوك في 
بريطانيا، ساميون ميلنر، في خطاب إلى رئيس جلنة التكنولوجيا والثقافة اإلعالم والرياضة بالبرملان 
البريطاني، دميان كولينز، يقول إن بحث فيسبوك اجلديد في بريطانيا سيتطلب قيام اخلبراء األمنيني 

بالشركة بتحليل بيانات تاريخية
وأضاف: »نرغب في القيام بهذا العمل على وجه السرعة ونتوقع أن يستغرق استكماله عدة أسابيع«.

يذكر أن فيسبوك قالت في ديسمبر إنها توصلت فقط إلى دعاية قيمتها 97 سنتا نشرها عمالء روس 
قبيل التصويت في االستفتاء البريطاني، لكن حتليلها شمل فقط احلسابات املرتبطة بخدمة دعاية 

يشتبه أنها روسية حتمل اسم »إنترنت ريسيرش إيجنسي
إنه يرحب  بأنها »غير كافية«، وقال   وكان كولينز قد وصف الشهر املاضي أبحاث فيسبوك األولية 

باستجابة الشركة في الفترة األخيرة
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الباهرة على  )إقامة احلجة  في مقدمة كتابه 
الشيخ  أشار  والقاهرة(،  مصر  كنائس  هدم 
القائد  الذي تقدم به  الدمنهوري إلى االقتراح 
يا   « قوله  عمر  اخلليفة  إلى  العاص  بن  عمرو 
أمير املؤمنني إئذن لي أن أسير إلى أرض مصر«، 
كانت  فتحتها  إن  »إنك  وقال  عليها  وحرضه 
األرض  أكثر  وهي  لهم،  وعوناً  للمسلمني  قوة 

أمواال وأعجزه عن القتال واحلرب«.
االحتالل  حتت  واقعة  بالفعل  مصر  وكانت 
لالنقسامات  نتيجة  املتهلهل  الروماني 
مسموحا  يكن  ولم  الداخلية،  والصراعات 
للمصريني باجلندية وحمل السالح،  فضال عن 
تعاليم  وبفضل  بطبعهم  مساملني  كونهم 
عليهم  يحكمون  الرومان  وكان  مسيحهم. 
كانوا  فقد  اجلند،  من  عدد  بأقل  قبضتهم 
بالفعل عاجزين عن القتال واحلرب؛ فاستجاب 
له اخلليفة فسار إليها عمرو على رأس أربعة 
اآلف مقاتل، ثم ارسل له مدداً على دفعتني كل 
فكان مجمل  فارس  اآلف  أربعة  قوامها  دفعة 

اجليش اثني عشر ألفا.
يزيد عن 15 مليون  بينما كان تعداد املصريني 
اجلزية  أن  من  املؤرخون  ذكره  ملا  وفقاً  إنسان، 
كانت تقدر بنحو اثنتا عشر الف الف )مليون( 
ستة  أي  قادر،  رجل  كل  عن  ديناران  أي  دينار، 

ماليني رجل غير النساء واألطفال والعجائز.  
املؤرخني  عن  الدمنهوري  الشيخ  ونقل 
دارت  التي  واملناوشات  املعارك   بعض  أخبار 
التي  الرومانية  احلاميات  وبني  العرب  بني 
وذكر  اخليول،  متتطي  أو  احلصون  تركب  كانت 
حصار  من  أشهر  سبعة  بعد  أنه  املؤرخون 
متكن  الشمع،  قصر  مبنطقة  القائم  احلصن 
ذلك  وعند  الرومان؛  وفر  اقتحامه،  من  العرب 
ابن الصامت  طلب املقوقس الصلح؛  فتوجه 
للتفاوض،  وهنا اختلف الفقهاء فمنهم من 
قال فتحت صلحاً »على ما جرى بني عبادة ابن 
الصامت وبني املقوقس، وعلى ذلك أكبر علماء 
مصر،  وذهب الذين قالوا انها فتحت عنوة إلى 
أن احلصن فتح عنوة فكان حكم جميع األرض 

كذلك«. 
أروقة  في  فضيلته  جال  ثم 
تلو  األراء  باسطا  األربعة  املذاهب 
وإحداث  هدم  مسألة  في  األراء 
تأرجحت  وقد  الكنائس،  وترميم 
ومنه  واالعتدال،   املغاالة   بني  ما 
أن »كل بلد افتتحت عنوة واقروا 
لنوائب  األرض  وأوقفنا  فيها 
املسلمني واعطياتهم فال مينعون 

يحدثوا  أن  من  وال  فيها،  التي  كنائسهم  من 
فيها كنائس، النهم أقروا فيها على ما يجوز 

ألهل الذمة« )صـ 63، 64(.  
ومن األراء املتشددة ما نقله عن ابن املاجشون 
اجلزية  لهم عند ضرب  يترك  فال  العنوة  »وأما 
أن  يتركون  وال  هدمت،  إال  كنيسة  )عليهم( 
جماعة  عن  منعزلني  كانوا  وإن  يحدثوها، 
 ،)67 »)صـ  املسلمني  كعبيد  ألنهم  املسلمني 
الذمة،  أهل  يعني  »فإن كانوا،  ابن شاس  وعن 
بناء  بناها املسلمون؛ فال ميكنون من  بلدة  في 
كنيسة، وكذلك لو ملكنا رقبة بلد من بالدهم 
بل  كنيسة  فيها  يقر  أن  لألمام  وليس  قهرا،  
يجب نقض كنائسهم قهراً«)صـ 69(، وهنا ترد 

بعض االشكاليات: 
احلامية  بذنب  كلها  البالد  تؤخذ  ملاذا  أوالً: 
حصن  داخل  مختبئة  كانت  التي  الرومانية 
ذنب  هو  وما  احلصون،  من  غيره  او  بابليون 
والدفاع عما  أداء عملها  احلامية  نفسها في 
وإن  معتدي،  أو  غازي  أي  ضد  بحمايته  أوكلت 

ذلك ملن شرف اجلندية؟!
مصري  مليون   15 عن   يزيد  ما  يؤخذ  وملاذا 
اجلديد؟  للغازي  القدمي  احملتل  مقاومة  بذنب 
املصريني  ذنب  هو  وما  الكنائس،  ذنب  فما 
بني  الدائرة  احلرب  في  لهم  ليس  الذين  العزل 
احلالتني  ففي  جمل،  وال  ناقة  والعرب  الرومان 
رقابهم،   على  اجلزية  وضربت  أرضهم،  ُسلبت 
االحتالل،   جلبهتي  ارادتهم  غير  عن  وخضعوا 
في  وتفانوا  التوالي  على  اجلزية  لهما  وادوا 
لهم  تشفع  ولم  مرارتهم،  وجترعوا  خدمتهم 

اجلزية واخلراج وقناطير اخليرات 
الوالة  إلى  تذهب  كانت  التي 
السفن  عبر  اخلالفة  وحواضر 
في  أولها  كان  التي  والقوافل 
املدينة وأخرها في الفسطاط،  
وال ما قدموه من تضحيات في 
عام الرمادة حيث انقذت قوافل 
خيرات املصريني سكان اجلزيرة 
من خطر اجملاعة، وال كفاحهم 
بالقلزم،  النيل  وصل  الذي  اخلليج  حفر  في 
استباحة مقدساتهم  دون  ذلك  يحل كل  لم 

وبيوت عبادتهم. 
إن االغارة  والغزو يتعارضان مع الفطرة  ثانياً: 
وال  حراً  خلق  بطبعه  فاإلنسان  اإلنسانية، 
يحب أن يغتصب أحد أرضه ويستعبده ويذله 
ويقهره، ويؤدي له اجلزية صاغراً  ذليال منبطحا 
عن قدميه؛ وذاك يقول له »اعط اجلزية يا عدو 
اهلل »،  وهو يتعارض مع القاعدة الذهبية »كل 
افعلوا هكذا  بكم  الناس  يفعل  أن  تريدون  ما 
أنتم أيضاً بهم ألن هذا هو الناموس واألنبياء« 
يفعل  أن  تريدوا  ال  ما  كل  وبالتالي  )مت7(، 

الناس بكم ال تفعلوه بهم.  
العليا  الربانية  املقاصد  مع  كذلك  ويتعارض 
واحترام  واملساواة   والرحمة   العدل  مثل 
اإلنسان ألخيه اإلنسان، فأين العدل من احتالل 
أرض الناس واالستيالء على مقدرات الشعوب 
اثكال  من  الرحمة  وأين  مقدساتهم،   وهدم 
بيع  ومن  نسائهم  سبي  ومن  عجائزهم،  
أوالدهم،  واين احترام عقل اإلنسان وارادته من 
إجباره واكراهه على الدين،  فالداعي إلى دين 
على  الناس  ويجبر  سيفاً  يحمل  أن  ينبغي  ال 
على  فليس  اقناع،  دون  إليه  يدعو  ما  اعتناق 
ومن  فليقبل  شاء  ومن  البالغ،  سوى  الداعي 
شاء فليرفض،  وال ينبغي أن يوضع الدين مع 
اجلزية واملوت في كفة واحدة: اما أن تؤمن أو ان 

تدفع اجلزية أو أن متوت. 
وينقل عن السبكي قوله »ان في اعادتها )أي 
الكنيسة(  بعد هدم املسلمني لها استخفافا 

وكسرا  لهم  واخمادا  وباإلسالم  بهم 
لشوكتهم وانتصارا للكفر وهو ال يجوز« )صـ 

.)86
وواقع االمر أن عزة الدين ليست في عدد اتباعه، 
والتسامح  احملبة  قيم  من  ينشره  فيما  بل 
والعدل والرحمة بني الناس، وان رسالة السماء 
اقتصادية  اجراءات  في  تُختصر  أن  من  اسمى 
وغزو  عسكرية  وخطط  سياسية  وقرارات 
وتسلط  وجزية  وغنائم  وسبي  وقتل  واحتالل 
فئة على فئات بقوة السالح؛ وقيام دولة على 
االمور  هذه  الرماح،   بأسنة  الشعوب  جثث 
اختالف  على  الغابرة  االمبراطويات  انتهجتها 
الوثنية  ومعتقداتها  السياسية  أنظمتها 

والشيوعية.  
وملاذا يكون الناس شوكة في بدن غيرهم، ملاذا ال 
يحثهم فضيلة اإلمام على التسامح والعدل 
والرحمة وقبول اآلخر وغيرها من الشعارت التي 
تناقض احلال واألفعال، وكان حرياً بفضيلته أن 
والهدم  التعدي  ويشجب  القيم،  تلك  يعلى 
وكل أوجه الظلم، ال أن يكون سببا في الدفاع 
عنها ونشرها، وجعلها وثيقة يستلهم منها 
الكنائس،   على  للتعدي  احلجة  الرديكاليون 
واالستحداث،   البناء  دون  وللحيلولة  وغلقها 
الفرقة في صفوف  أن جنح احملتل في بث  منذ 
املصري  أخاه  يكفر  املصري  وجعلوا  املصريني 
ويزدريه ويعتدي على ماله وأرواحه ومقدساته.  
واذا كان هذا تاريخ قد ولى ومضي فلماذا جنتره 
لقاء  في  أو  هناك  خطبة  وفي  هنا  كتاب  في 
كنيسة  غلق  في  هناك؟!   مقال  في  أو  هنا 
هنا وهدم اخرى هناك، في تعنت محافظ هنا 
وجتبر مسئول هناك، في كيل لعنات هنا، وفي 
وتهجير هنا،  اعتداء  تكفير وحتقير هناك، في 
االمم  كل  تاريخ  ملاذا  هناك،  وتفجير  قتل  وفي 
ماضي وتاريخ الظلم دائما عندنا حاضر؟! ملاذا 
قدم زعماء الغرب االعتزارات عما بدر من بعض 
زلنا  ال  ونحن  وافتراءات  مظالم  من  السلف 
نتشبث بتالبيب الظلم وال نستحي وال نعتذر 

عما يقع هنا وما بدر هناك؟! 

احلجة الباهرة والكنيسة الطاهرة )2( بقلم : قليني جنيب - مونتريال 

انطباع شروق الشمس !
بقلم: نسرين عيسى- ساسكاشوان

في  انغماس  حالة  في  نفسي  أجد  كثيرة  أحيانا 
الكتابة وال سيما لو كان من اكتب عنه أشعر جتاه 
كل أعماله بحالة من العشق وقتها تصبح الكتابة 
واملعانى سهلة وغزيرة، قد ال تكفيه حقه  فياضة 
إنه  الصادقة جتاهه،  املشاعر  املثير من  ولكن حتمل 
اهلل  خلق  لقد  أعماله،  اعشق  من  مونيه«  »كلود 
اجلمال في كل شيء وكل مكان، ومعظمنا يالحظ 
يستطيع  من  القليل  لكن  به  ويعجب  اجلمال  هذا 
تصويره في كلمات أو لوحات بحس مرهف وموهبة 

خالقة.
بها،  ويختصهم  البشر  لبعض  اهلل  مينحها  نعمة  فاملوهبه 
براعة  التي تعبر عن  املواهب  القارئ إحدى هذه  والرسم عزيزى 

وإعجاز اخلالق والتى تتجلى بشده في أعمال مونيه. 
برسوماته  اشتهر  شهير  فرنسي  رسام  مونيه«  »كلود 
»انطباع  الشهيرة  لوحته  عن  أسمها  اخذ  والتي  االنطباعية 
عصره  فناني  أهم  من  واحًدا  بعدها  ليصبح  الشمس«  شروق 
مباليني  لوحاته  بيع  بعد  أكبر  صارت  وفاته  بعد  شهرته  أن  إال 
أصبح  وقد  فقيرًا،  مات  صاحبها  أن  من  الرغم  على  الدوالرات 
التي  املزارات  أهم  احد  االنطباعية  ولوحاته  وحديقته  منزله 

يقصدها السياح في جيفرني بفرنسا.
مونيه  تناول  فقد  فريدة  للموضوعات  مونيه  تناول  طريقه 

اليوم  في  أوقات مختلفة  خالل  واحداً  موضوعا 
الواحد سواء في الصباح أو الظهر أو في الليل، 
)سماء  مختلفة  مناخية  أجواء  في  وكذلك 
كان  وقد  وندى(  ضباب  صافية-  سماء  غائمة- 
يسبق  لم  إذ  االكتشاف،  هذا  في  الرائد  مونيه 
واكتسبت  لوحاته  حاالت  تغيرت  أن  غيره  ألحد 

حقائق عديدة ملوضوع واحد.
من  لوحاته  يرسم  مونيه  بدأ  عام1899  وفي 
حديقة منزله التي أنشأها في أوائل الثمانينيات 
واألزهار  األشجار  من  التنسيق  بديعة  لوحة  منها  جعل  والتي 
كالنرجس وكانت تتوسطها بركة ماء ويتخللها غدير وجسر، 
ليست  وجماالً  فتنة  املكان  فيزداد  واألضواء  األلوان  تنعكس 
فقط تعكس جمال الطبيعة التى وضع بصمته فيها بل جمال 

شخصيته وحسه املبدع املرهف أيضاً.
قبل وفاته لم يكن يهمه من متاع هذه الدنيا وحطامها سوى 
يقرر  وكان  الدنيا  أجمل حدائق  من  كانت حديقته  فقد  زهوره، 
تكون  أن  أريد  السنة  هذه  مثال:  فيقول  شهور،  قبل  لونها 

حديقتي كلها بنفسجية اللون. 
املثيرة من خالل  اللوحة  لـ »انطباع شروق الشمس« هذه  كان 
أسلوبها املتلف متاما عن األساليب الكالسيكّية والتي عرضت 
»ندار« سنة 1874،  للفوتوغرافي  الرسمي  الصالون  حينها في 

األثر الذي من خالله جاءت تسمية »االنطباعّية«. 
الضوء  عن  التعبير  كيفّية  دراسة  مونيه«  »كلود  حاول  لقد  
من خالل إجنازه لم يقارب )50 لوحة(، هذه الدراسة التشكيلّية 
على  واللون  اللون،  على  الضوء  تأثير  كيفّية  إبراز  في  ساهمت 
اللون اجملاور له والتعبير عن ذلك، كما بحث »مونيه« أيضا في 
مسألة تناغم اللون وتناغم اللوحه في إطار معنّي، كّل هذا عبر 
الضوء وجتزئته وتأثيراته على األشياء، فعالم املرئّيات مع كلود 

مونيه ال يستقيم إالّ بتأثير نور الشمس. 
وفاته عندما وجد  واأللوان حتى عند  كان مونيه محب للضوء 
ستارة  احداهما  انتزع  األسود  باللون  مغطى  كفنه  أصحابه 
اللون األسود  من  الكفن بدالً  بها  األلوان ليغطى  زاهية  شباك 

قائال األسود ليس ملونيه!
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مولر يسجل هدفه الـ 100 بالدوري االملاني

مولر  توماس  وصل 
ألعاب  وصانع  مهاجم 
إلى  ميونيخ  بايرن  فريق 
الدوري  في  هدف   100
»بوندسليجا«  األملاني 
البافاري،  العمالق  مع 
في  هدفني  بتسجيل 
مرمى فيردر برمين باجلولة 
19. وسجل مولر 4 أهداف 

في املوسم احلالي بإحراز ثنائيته األولى هذا املوسم في برمين، بعد أن سجل 
خالل 18 جولة سابقة هدفني فقط في ماينز وشتوجتارت.

96 هدفاً سابقني  إلى  باإلضافة  احلالي  املوسم  في  أهداف   4 وأضاف مولر 
-2009 موسم  في  هدفاً   13 بواقع:  البوندسليجا  في  بايرن  مع  سجلهم 
2010 و12 في 2010-2011 و7 أهداف في موسم 2011-2012 و13 هدفاً في 

موسم 2012-2013 ومثلهم في 2013-2014 و13 أيضاً في 2015-2014.
ورغم وصول مولر إلى 20 هدفاً في موسم 2015-2016 إال أنه لم يسجل 
أهداف  و4  املاضي  املوسم  أهداف   5 بواقع  موسمني  آخر  في  أهداف   9 إال 
هذا املوسم. يذكر أن جيرد مولر أسطورة هجوم بايرن في السبعينيات هو 

أفضل هداف في تاريخ البوندسليجا برصيد 365 هدفاً.

مانشستر يونايتد يضيع قاعدة كأس االحتاد اإلجنليزي

االحتاد  كأس  قاعدة  اختفاء  أثار 
اإلجنليزي، التي توج بلقبها مانشستر 
الدوري  رابطة  مسؤولي  غضب  املاضي،  املوسم  يونايتد 

اإلجنليزي. 
ذهبوا  املسؤولني  فإن  اإلجنليزية  »ميرور«  صحيفة  وحسب 
نادي  من  الكأس  نسخة  على  للحصول  ترافورد  أولد  مللعب 
مانشستر يونايتد، إال أنهم تعرضوا للصدمة بعد أن وجدوا 

الكأس بدون »قاعدة«، حيث متت إضاعتها من قبل مسئولي النادي اإلجنليزي. 
أرضية  وداخل  الشرفية  املنصة  بالكأس على  احتفلوا  يونايتد  أن العبي  إلى  الصحيفة  واشارت 
ملعب استاد وميبلي في فبراير املاضي، لكنهم أضاعوا القاعدة املوجودة أسفل الكأس من دون أن 

يعرف أحد مكانها أو املتسبب في ضياعها.
وأعلن النادي أنهم ال يعلم شيئا عن هذه القطعة الضائعة، وأنه ال يوجد أي شخص تابع للنادي 

قد حصل علي هذا اجلزء من الكأس لالحتفاظ به كذكرى تاريخية.
متت  قد  اإلجنليزي  االحتاد  كأس  قاعدة  أن  »نؤكد  اإلجنليزي:  الدوري  رابطة  باسم  املتحدث  وقال 

إضاعتها«.
وأضاف: »الكؤوس ميكن أن تدمر خالل االحتفاالت أحيانا، لكن هذه هي املرة األولى التي نرى فيها 

اختفاء قطعة من الكأس، وهو أمر غريب«.
وكان مانشستر يونايتد قد توج بلقب كأس االحتاد اإلجنليزي بعد فوزه على ساوثهامبتون بنتيجة 

3-2 في شهر فبراير املاضي.

احتراف 9 العبني من السعودية في اسبانيا العدادهم ملونديال 2018

أعلنت هيئة الرياضة السعودية عن رحيل 9 العبني 
مختلفة  ألندية  واالنضمام  اسبانيا  في  للتواجد 
أجل  من  األولى  الدرجة  ودوري  االسباني  الدوري  في 

اعدادهم لكأس العالم 2018 في روسيا. 
اجملموعة  في  السعودية  العربية  اململكة  وتتواجد 
وأوروجواي  ومصر  روسيا  منتخبات  مع  األولى 

باملونديال الروسي 2018. 
وشهدت اململكة حضور 25 عضوا من أعضاء رابطة 
الالعبني  إعارة  توقيع  مراسم  اإلسبانية  ليجا«  »ال 

السعوديني، وذلك في خطوة احترافية فريدة من نوعها.
وسبق ومت اإلعالن عن شراكة لتطوير الكرة السعودية مبشاركة الهيئة العامة للرياضة واالحتاد 

السعودي لكرة القدم ورابطة ال ليجا اإلسبانية. 
انديتهم قبل  اعارة لنهاية املوسم مع  الدوري السعودي في  أن يتواجد 9 العبني من  املقرر  ومن 

التواجد في معسكرات املنتخب السعودي استعدادا للمونديال. 
وانتقل فهد املولد العب االحتاد السعودي لصفوف ليفانتي، وسالم الدوسري لصفوف فياريال، 
املوسى  ونوح  فايكانو،  رايو  لصفوف  الصلهيم  وعبداجمليد  ليجانيس  لصفوف  الشهري  ويحيي 

لصفوف بلد الوليد. 
وانضم جابر مصطفى لصفوف فياريال »ب«، ومروان عثمان بليجانيس »ب«، وعبداهلل احلمدان في 

سبورتينج خيخون، وأخيرا علي النمر لنومانسيا.

يحررها سمير اسكندر 

الرياضة عند قدماء املصريني
»اليوجا« ضمن طقوسهم الدينية

»احلكشة« و«شد احلبل« و«النحلة الدوارة« و«السيجا«.. أشهر االلعاب

مجموعات،  في  أو  أزواجاً  ألعابهم  ميارسون  املصريني  قدماء  أطفال  كان 
وكذلك  املصريني،  القدماء  مساكن  في  ملونة  جلدية  كرات  وجدت  وقد 
مثل  واخليش  بالقش  محشوة  الكتان  من  أكياس  من  مصنوعة  كرات 
الكرة الشراب، ومضارب للكرة مصنوعة من جريد النخل املفلطح كانت 

تستعمل في لعبة »احلكشة« الريفية.
ووجد رسم في مقبرة من الدولة الوسطى ميثل البنات يلعنب الكرة وهن 

ممتطيات ظهر األخريات والتى حتاكى »لعبة احلصان« في عصرنا هذا.
اجللد  سيور  أو  باجللد  مكسوة  خشبية  مضارب  املصريني  استعمل  كما 

ونسيج الليف، والصبيان يلعبون لعبة مثل »شد احلبل«، كذلك لعب »النحلة الدوارة«.
وابتكر املصريون القدماء ألعابا مسلية لرياضة العقل من التماثيل اخلشبية، كذلك لعبة السيجا 

املقسمة إلى 16 أو 36 مربعاً، وكانوا يحفرونها على الرمال أو تصنع لها لوحات من خشب.
أما لعب امللوك وعلّية القوم فكان أشهرها لعبة »الشطرجن« وكانت اللوحة مقسمة إلى 18 أو 
30 أو 36 مربعا، متّيز بعضها عن بعض باأللوان، وتصنع قطعها بأشكال انسانية أو حيوانية من 

العاج أو األبانوس. 
وتشتمل  نخلة،  رسم  يتوسطها  الدرع  لوحة  شكل  على  آوي«،  »ابن  أو  »الكلب«  لعبة  كذلك 
دبابيس  شكل  على  فهي  أوتادها  أما  النخلة،  ساق  جانبي  منها  عشرون  يساير  جتويفاً   60 على 
عاجية طويلة تشكل رؤوسها على هيئة رؤوس الكالب والثعالب، وقد وجدت لعبة مماثلة للعبة 
»الدومينو« املعروفة حاليا، وأيضاً لعبة الثعبان، يلعبها عدة أفراد بالتناوب، وهي على شكل ثعبان 

رأسه ملتف في الوسط وينتهي بالذيل، واجلسم مقسم إلى أقسام.
وكانت رياضة »اليوجا« معروفة لقدماء املصريني ومارسوها ضمن طقوسهم الدينية، وعّبر قدماء 
أن متاثيل  إلى السماء، كما  إلى أعلى لتشيرا  الذراعني ممدودتني  برفع  املصريني عن عالمة »الكا« 
الفراعنة لها وضع معني، فالساق اليسرى متقدمة إلى األمام، واليد اليمنى تقبض على مفتاح 
السطوة  مما يكسب  االنسان،  املغتاطيس على جسم  بتأثير قطبي  عنها  ويعبر  »العنخ«  احلياة 

والسيطرة على من يقف أمامه.
كما وجدت في املقابر أشكال للحيوانات مصنوعة من الطني كلعب، كذلك وجد كلب من العاج 
يفتح فمه عندما تضغط على رافعة في صدره، ووجدت متاثيل من العاج متثل اقزاماً تبدو وكأنها 
ترقص عندما حترك يداً جانبية، وكانت بعض الدمى تُصنع من اخلشب ولها أيدي وارجل متحركة، 

مثل األسد الذي يتحرك على عجالت ويطقطق بفكه.
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سن  من  ببشرتها  تهتم  أن  يجب  أمرأة  كل 
العشرين حتي تظل مشرقة ونضرة إلي سن 

األربعني
كل  تفعلها  أن  يجب  التي  األشياء  أهم  من 

أمرأة للحفاظ علي بشرتها:
وقت  للشمس  التعرض  من  األكثار  عدم   -  1
عند  للشمس  واقي  دائماً  ووضع  طويل 
التعرض لها خاصة من الساعة احلادية عشر 

ً صباحاً إلي الساعة الرابعة ظهرا
2 - األكثار من شرب املاء حيث أن هذا ينعكس 

علي ليونة ونضارة اجللد
النفسي  والضغط  القلق  عن  األبتعاد   -  3
بشرتك  علي  ينعكس  هذا  ألن  األمكان  قدر 

ويجعلها أكثر عرضة للبثور واجلفاف
4 - فيتامني A هام جدا لتجديد خاليا البشرة 
لذا يُنصح بأستعمال كرميات مغذية للبشرة 

فيتامني  علي  حتتوي 
وهما   ،  e وفيتامني   A

مضادان لألكسدة
 C فيتامني  تناول   -  5

ربع كوب ماء مهم جدا  فوار مرة يومياً علي 
علي  يساعد   C فيتامني  أن  حيث  لبشرتك 
أمتصاص احلديد في الدم مما يقي من األصابة 

باالنيميا التي تُعرض بشرتك للشحوب
من  البقدونس  يُعد  البقدونس:  عصير   -  6
فوضع  بالكوالجني،  جداًَ  الغنية  النباتات 
عصير البقدونس علي بشرتك حتي تتشربه 

يُعطيك نضارة فورية ملحوظة 
األكسدة  مبضادات  غنية  أطعمة  تناول   -  7
والكيوي  والبرتقال  والفراولة  كالتفاح 

والكريز.
ونلتقي في موضوع جديد يهمك

 Dental Fissure مهم  وقائي  عالج  على  الضوء  ألقي  أن  اريد 
البالستيك     من  مطورة  مادة  وضع  عن  عبارة  وهو    Sealants
التشققاقات  فى  تنساب    which is a flowable composite
العميقة    into the deep pits & fissures  املوجودة على أسطح 
للضروس    occlusal chewing surfaces الطاحنة    املضغ 
من  أنواع  وبالذات  بها  الطعام  التصاق  يسهل  والتى  اخللفية 
البالستيك   من  عازل  درع  خلق  وبالتالى   ،hard candy احللويات 
air- tight plastic shield  ميكن أن يساعد على حماية طفللك 
أن نعتبرها حماية إضافية لطفللك في  من التسوس فيمكن 
سنوات األسنان املتلطة  mixed dentition  وهي الفترة التي 
األسنان  مع  اآلخرى  تلو  واحدة  املستدمية  األسنان  فيها  تظهر 

اللبنية  primary dentition  و التى يتم استبدالها ما بني سن  6 – 12  ويكون فيها أثر الضروس 
عرضة للتسوس  1st permanent molar  النة يظهر عند 6 سنوات مع األخذ في االعتبار شراهة 

.key of occlusion  األطفال للحلويات وألهميته القصوى في ضبط ايقاع ظهور باقى األسنان
 certified dental assistant تقوم مساعدة طبيب األسنان املعتمدة واملؤهلة لعمل املهام املمتدة
expanded function مبعاجلة سطح ميناء الضرس  etches )condition( the enamel  وذااك بعد 

عزل األسنان.  
seal- عن اللعاب لوضع الــ )By a latex free rubber dam )a barrier to keep the saliva away

. light cure  فى الشقوق وتعريضه جلهاز ضوئي لتجف املادة في عشرون ثانية  ant
وأفضل ما في هذا العالج أنه سريع وغير مؤلم وال يحتاج إلى حقن التخدير التي غالبا ما تزعج 

األطفال.

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

نضارة البشرة
كيف حُتافظني علي نضارة بشرتك؟

د. ماري جرجس

من اأين ياأتي الندى؟
في  الدافيء  الهواء  يحمل 
مما  أكثر  ماء  بخار  جزيئاته 
يحمل الهواء البارد، ففي اليوم 
لتسكن  املياه  تتبخر  الدافيء 
الهواء، وعند هبوط الليل، يبرد 
الهواء، وال يستطيع أن يحمل 
املاء، كما كان  كثيراً من بخار 

في النهار.
وعلى  الورود،  بتالت  وعلى 
أوراق العشب، وعلى األسطح 
املاء،  بخار  يتكثف  الباردة 
ويعود إلى صورته السائلة مرة 

أخرى، فلو بكرت ذات صباح، فسيكون مبقدورك رؤية قطرات الندى املتأللئة في صورتها السائلة، 
ومع شروق الشمس، يسخن الهواء مرة أخرى فيبخر الندى، ويحمله بني ثناياه، ويكثر الندى في 
فصلي الربيع واخلريف، أما في فصل الصيف فيبقى الهواء دافئاً ليالً محتفظاً ببخار املاء بداخله، 
وفي أوقات أخرى من العام، تكون األرض باردة بدرجة كافية لتحول بخار املاء املتكثف عليها إلى 

ثلج، حينئذ يتكون ما تراه صقيعاً وليس ندى.

فوائد �سجرة الزيزفون
في  املعروفة  األشجار  من  الزيزفون  شجرة   
وجودها  يكثر  تقريباً،  العالم  أنحاء  جميع 
ارتفاعها  ويصل  والغابات،  البراري  في  حتى 
إلى حوالي 20 إلى 25 متراً لها قشرة رمادية 
وتستمر  الربيع  فصل  خالل  تزدهر  اللون، 
مجموعات  تشكل  أزهارها  أواخره،  حتى 
لها  أزهار،  خمس  من  تتكون  مجموعة  كل 
ثمار صغيرة أشبه باحلبة املشقوقة، لكنها 

تكون قشرة تضم بذرتني.
عرفت خواص الزيزفون منذ القدمي، وقد اهتم 

به القدماء كدواء يعالج املصابون باألمراض العصبية وإلتهابات القلب كما استفادوا منه لرفع 
الزيزفون عناصر  التعب وإحمرار البشرة بطهي قشرته وأوراقه واالغتسال بها حيث  يكثر في 

هامة، أهمها: حامض التارتريك، السكر، الكالسيوم، الصمغ، التانن، الهسيريدين، وغيره.
افرازات  واختالل  الهضم،  سوء  الدم،  جريان  اختالل  الشرايني،  تصلب  أمراض  معاجلة  في  يفيد 
املعدة، آالم املعدة، ونفخ االمعاء، الزكام، األرق، الصداع النصفي، األمراض العصبية، الروماتيزم، 

النقرس، القيء.
تغلى أوراق الزيزفون، وتترك على نار هادئة مدة 10 دقائق )كتحضير الشاي( يتناول فنجاناً منها 

مع السكر أو العسل ملعاجلة تصلب الشرايني يؤخذ منه ثالثة فناجني يومياً.
تتبع نفس هذه الطريقة ملعاجلة اختالل الدورة الدموية والدوالي والبواسير وورم الساقني، ولسوء 

الهضم يؤخذ فنجان واحد بعد كل وجبة، ولألرق يتناول فنجان منه قبل الذهاب إلى النوم.
أما حمام الزيزفون يفيد في استعادة النشاط واحليوية واحملافظة على البشرة، وهو يستعمل اآلن 

في حتضير الكرميات الطبية املغذية للبشرة للمحافظة على شباب دائم.

ملاذا ترم�ش عني 

االإن�سان؟
أنت  السؤال؟  هذا  في  فكرت  هل 
ترمش آالف املرات يومياً، وال تدوم كل 
وعند  الثانية،  من  جزء  سوى  رمشة 
يومياً،  الرمشات  تلك  مدة  حساب 
 30 ملدة  يومياً  تغلق  العني  أن  وجد 

دقيقة في الرمش!
الرمش واجلفن بسرعة على العني، يقوم  نزول  الرمشة سوى  ارادي، وما  الرمش بشكل ال  يحدث 
الدموع  من  قليلة  بكمية  العني  فيغسل  اجلفن  أما  العني،  عن  والقذارة  األتربة  بحجب  الرمش 

حلمايتها من اجلفاف.
عندما يتحرك شيء ما بسرعة جتاه وجهك، فتلقائياً ترمش العني دفاعاً عن نفسها، فلو أن هناك 
مثالً هاموشة )حشرة صغيرة( دخلت عينك، فلن تكف العني عن الرمش وافراز الدموع إال بعد طرد 

تلك الهاموشة.

تعرف على القوة 

الناجتة عن ع�سة 

االإن�سان
تغلق  أن  الفك  عضلة  تستطيع 
على  رطالً   55 تعادل  بقوة  الفم 
القواطع »على األسنان األمامية«، 
الضرس  على  رطل   200 وبقوة 
املبذولة  القوة  تبلغ  وقد  اخللفي، 

على الضرس 268 رطال أحياناً.
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رأسي
1 - زخرفة اسالمية o تضاريس بحرية تحتوي على المرجان 

 o 2 - دولة افريقية اسسها عبيد أميركيون محررون أرادو العودة إلى أفريقيا
يابسة 

3 - حفظ حق الوالدين واحترامهما o نصف رماد o نضوب وانتهاء 
4 - لغة وضعت من األمم المتحدة لتكون دولية ولكنها فشلت فشال ذريعا 

5 - الخطاط الوزير واضع أسس خط الثلث في الدولة العباسية 
6 - تنتهي حياتها o ثلثا هام 

7 - عنصر من عناصر مياه البحر تداوى به الجروح o غير ناضج وغير مشذب 
أو مهذب 

8 - عنده o وصف يطلق على كل من لديه موهبة يمكن تطبيقها في عمل ما 
9 - كلمة أصلها فارسي تطلق على مواد التلفزيون أو الجزء غير المرئي من 

قدرات الكمبيوتر 
10 - مادة تفرزها البنكرياس لحرق السكر في الدم o اذا تجاوز اثنين شاع 

أفقي
1 - سجن كان رمزا للطغيان والظلم كان يوم 

اقتحامه يوم العيد الوطني تحتفل به فرنسا كل 
عام 

2 - فراش )معكوسة( o بمعنى حديث باالنجليزية 
3 - احد الوالدين o نابع عن الود والمحبة 

4 - مزارع البرتقال في فلسطين 
5 - بناء تحتي أسفل البناء األساسي o نصف 

بلبل 
6 - من أجل o نتبع نهجا o سقيا األرض 

7 - أسم اشارة مثنى o غصن 
8 - أعلى o في هذا المكان 

 o حرف جازم o )9 - ملؤه اإلباء والشرف )معكوسة
اليوم السابق 

10 - حوار للتسلية o نبات يستخرج منه السكر 

 حل
 العدد

السابق

حل العدد السابق

قياثري �سرتاو�ش

قيل عن موسيقى شتراوس، أن سمفونية واحدة  من سمفونياته، 
آذانهم  في  فهي  كالسكارى،  ينتشون  في  سكان  جلعل  كافية 

تبدو كما لو كانت السماء من فوقهم قد أمتألت بالقياثير.
وكتب شتراوس اإلبن عن أبيه: أن موسيقى ابي تبدد احلزن وتزيل 
بهجة  للتعساء  وتعيد  والسعادة،  العزاء  وجتلب  الوجه،  جتاعيد 

احلياة؛ ولهذا فأنه لن يُنسى

�سحابات متفاوتة

ت�سايل يف اأ�سئلة

 من العالم الذي بلغت مخترعاته أكثر من ألفي 
اختراع؟

من مخترع اإلطارات التي تنفخ بالهواء؟
ما هي عملة الكويت؟

مبعنى قبيح؟
من حروف القلقلة؟

أحد كتب بن القيم مكرر به حرف )د(؟
مؤشر في سوق املال؟

من رواد الثورة الفرنسية؟
األجوبة: 
اديسون.
دانلوب.
الدينار.
دميم.

هي: ق ـ ط ـ ب ـ ج ـ د.
الداء والدواء.

داوجونز.
ديدور.

تاأمالت : الله ال يريد البوؤ�ش

تقبل  بضرورة  الفقراء  تعظ  أن  صعباً  ليس 
مبالبس  تنعم  حني  اهلل،  إرادة  باعتباره  بؤسهم 
طبية،  وبعناية  الغذاء،  في  وبوفرة  البرد،  تقيك 
مشاكل  تقلقك  أن  دون  من  إليه  تأوي  ومنزل 
اإليجار، ولكن إذا اردت أن يؤمن الفقراء مبا تقول، 
فحاول أن تشاركهم بعضا من بؤسهم، واخبرنا 
بعد ذلك إذا اقتنعت أنت بأن تلك هي إرادة اهلل.

 اللهوتي توما�ص مريتون

هنا كان احلب!
عـادل عطيـة

كان ير�صم يف عتمة الليل، قمرًا

ي�صنع يف حرّ ال�صم�ص، ظلً

يزرع يف جفاف الأر�ص، خبزًا

وكان يرى هموم النا�ص على وجه 

الو�صادة؛

في�صع على جبني الكاآبة، األف �صحكة، 

واإبت�صامة.

لكنه من حزنه، قال اأهاجر

عن م�صاعر كاملحاجر

اأين الوطن..

ل مكان.

تاه احلب اإل من حروفه،

والرتابة..

وتوقف الندى،

اإىل املدى،

حتى اجلفاف.

با�صم اهلل، �صار احلب مق�صلة الرقاب!

وبا�صم ال�صرع، �صار حمراب العذاب!

وياأتي، العيد، منزوع ال�صحاب

وكما يف الأم�ص، نبكيه الغياب
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ال�سحك خري دواء

مر أعرابي ضرير على حي من األحياء وكان يردد قوله:
   آه لو ادركتم مصيبة العمى

   وسمعه أعور، فقال له:
   اني ادركت نصف املصيبة!

دخل الشاعر أبو دالمة ذات يوم على املهدي في مجلسه، ومعه 
جماعة من بني هاشم، فبادره اخلليفة بقوله: 

   إن لم تهج أحدا ممن في هذا اجمللس يا أبا دالمة، ألقطعن لسانك.
   فجال ابو دالمة ببصره في القوم، وحار في أمره فكان كلما 
نظر إلى واحد غمزه. وافهمه إن عليه رضاه.. حتى رأى ان اسلم 

ما يفعله هو أن يهجو نفسه، فقال في ذلك:
   جمعت دمامة وجمعت بؤسا       كذاك اللؤم تتبعه الدمامة 

   اذا لبس العمامة قلت   قردا       وخنزيرا إذا نزع العمامة

نوادر 

اأم كلثوم

بدلته  يعرض عليها  أحد معرفها  مرة  أم كلثوم  السيدة  زار     
اجلديدة، فقالت له: كويسة، ولكنه لم يقنعه هذا التعليق، وعاد 

يسألها: لكن مش شايفة أنها واسعة شوية؟
   فقالت أن كلثوم: معلهش... ربنا يضيقها عليك!

فلم  املؤلفات،  أحد  على  االطالع  كلثوم  أم  أرادت  مرة  ذات  وفي 
صديق  الكتاب  ذلك  مؤلف  أن  تذكرت  ثم  املكتبات،  في  جتده 
لها، فاتصلت به، وسألته عن ثمن النسخة. فقال لها مداعباً: 
بيوزعوا  ليه؟.. هم  أم كلثوم:  فقالت  بثالثة جنيهات،  النسخة 

عليها املؤلف؟!..   

اخلوف من امل�سئولية

هل سبق لك أن دهنت احلافة اخلارجية لسطح 

شديد االرتفاع؟، أو تسلقت السلم ذات االحد 

عشر مترا، فتصل إلى نصفه وتأخذ بالتساؤل 

كانت  واذا  ثابتة  السلم  قواعد  كانت  اذا  عما 

وحتتضن  تتوقف  ثم  جسمك؟  وزن  تتحمل 

أو  أعلى  إلى  بصرك  يتجه  أن  دون  من  السلم 

رعشات  اليسرى  ساقك  وتصدر  أسفل،  إلى 

غريبة ال ميكن السيطرة عليها.

فوق  قدميك  تثبيت  إلى  تتوصل  جهد  وبعد 

الدرجات، وتتلمس الطريق من درجة إلى أخرى 

بالسلم  تعلقت  وقد  القمة  إلى  تصل  حتى 

من  تتخوف  ذاك  وعند  حياتك،  على  خوفا 

بالفرشاة،  متسك  لكي  السلم  عن  يدك  رفع 

متوترا  العمل  وتبدأ  ذلك  في  تنجح  ولكنك 

صفاء  إلى  تنتبه  هنيهة  وبعد  الكمان  كأوتار 

ميتص  اجلاف  واخلشب  الشمس  ودفء  السماء 

أفكار  في  ذهنك  ويشرد  حلناً  فتصفر  الطالء، 

وجه  خير  على  مهمتك  وتنجز  مفيدة،  حاملة 

وتنسى أنك معلق في الهواء.

دروس  من  مهما  درسا  علمتني  اخلبرة  هذه 

تقع عليك  التي  املسئولية  أن  احلياة، مفاداها 

ـ مهما يكن مستواها ـ تبدو مخيفة ومرعبة 

حتى تبدأ ممارستها.

جيم�ص الك�صاندر توم

جــ�د تاميـــــز

 السذاجة 
 كقطعة حلوة شهية 

 أو كفاكهة طرية 
 هذا ما كان يخطر ببالي 

 حني أرى نفسي 
 أو نفس اآلخرين 

وجبة غذائية
 أجمل ما فيك 

 أنك تأوي حتى جنوني 
بصدرك
 حبيبي 

 هو ذاك الذي ال يصاب 
 بالذوبان 

كلما احتجت إليه
 ما يخل باحلياء العام 

 ليس احلب 
 أو قبلة 

 وإنا املوت بردا 
 و أكل املتشرد للطعام 
 من نفايات أمام الناس 

في شارع عام
 تارك احلياة 

سيلقى في نار العدم
 كنت أرغب في السفر 

 هذا املساء 
 لكني وجدت 

 أن لي حذاء ممزق 
 و حذاء 

 ميزق قدمي 
 فاستيقظت 

و عدت إلى األلم
 حني تدخل بني شفتني 
 أترك سيفك و حذاءك 

 فحاسة الذوق 
مثل بيت اإلله
 بعض األغاني 

 تسبب لي االضطراب 
ال الطرب
 انا قبلك 

انت بعدي
 لم نلتقي يوما 

 كالسحابات املتفاوتة 
حني يقف بينهما اجلبل

زهرة الطاهري ـ املغرب
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محاكم  شهدتها  قضية  وأطول  أغرب  لكم  أنقل 
التشريع  يشهد  فلم  كله،  تاريخها  في  العالم 
جميع  في  حقيقية  وهي  منها،  أغرب  اإلنساني 
قال  من  وصدق  غرابتها،  شدة  رغم  تفاصيلها 
بهوال  قضية  فهي  اخليال«،  من  أغرب  »احلقيقة 
من  تكون  قصته  وتكاد  الهندي،  األمير  سانياسي 
الشرق  في  فصولها  بدأت  والسحر،  اخليال  أساطير 
لكم  تبدو  وقد  الغريبة،  وتقاليده  املعقدة  بعاداته 
ال  وأنا  لكم  أرويها  ولكني  اخليال،  من  درباً  القصة 
فحسب،  احملكمة  وقائع  من  إال  معلوماتها  أستقي 
القانون  في  يسمى  كما  حول  تقوم  مثيرة  قصة 
»بالهوية املغلوطة« وهي مؤثرة في نهايتها، عجيبة 

من أولها إلى آخرها.
للقضية ثالث مراحل استمرت خمس عشرة سنة، 
فقد بدأت احملاكم تنظر فيها في شهر إبريل 1930، 
وقد صدر احلكم فيها في شهر أغسطس 1936 في 
القضية  استؤنفت  ثم  الهند،  في  الدنيا  احملكمة 
لدى احملكمة العليا في »كلكتا« وبدأ النظر في هذا 
وانتهى في أغسطس  نوفمبر 1938  االستئناف في 
1939، ثم اعيد االستئناف في مجلس امللك اخلاص 
في لندن في عام 1947، واستمر هذا الفصل من هذه 
شهر  أواخر  حتى  ابريل  شهر  من  الغريبة  القضية 

يوليو من العام ذاته.
وكان عدد شهود االدعاء في احملكمة الدنيا في الهند 
شخصاً،   479 الدفاع  شهود  وعدد  شخصاً،   1069
وكان عدد الوثائق املعروضة 2000 وثيقة، منها 100 
صورة فوتوغرافية. وأعمار الشهود كانت تتراوح من 

21 إلى 100 سنة.
والديانات  الطبقات  جميع  من  الشهود  وكان 
والطوائف، وملخص القضية: أن شاباً يّدعي أنه أمير 
وتلك  دجال كاذب،  أنه  يّدعي  وأبيه  أخوه ألمه  بينما 

تفاصيل القصة.
كان املّدعي نارايان روي االبن الثاني ألحد أمراء الهند، 
بهوال  أمير  األكبر  أخاه  الرئيسيان  املتهمان  وكان 
املّدعي في سنة  أبو  روي، مات  نارايان  املّدعي  وزوجة 
أرملته  فيها  عنّي  وصاية  ووثيقة  وصية  وترك   1901
)أم املّدعي( وصية على أمالكه العظيمة، أما املّدعي 
أشقر  فكان  املتوفي  األمير  ابن  الصغير  األمير  وهو 
الصفات  وهذه  عسليتان،  عينان  له  الشعر  أحمر 

لعبت دوراً عظيماً في تقرير شخصيته فيما بعد.
من  اآلالف  حسده  بحيث  جميالً  غنياً  شاباً  كان 
واخليول  الفيلة  ميتلك  كان  فقد  ومعارفه،  جيرانه 
وباالختصار  التجارية،  والقوارب  والسيارات  والبنادق 
كان له كل ما يحلم به شاب في ميعة الصبا كان 
الستار عن  ورفع  احليوانات،  واقتناء  بالرياضة  ولع  له 
ذهب  فقد   ،1907 ديسمبر  شهر  في  القضية  هذه 
األمير في تلك السنة إلى »كلكتا« وبقي مع أخويه 
من  وكان   ،1908 فبراير  والصغير حتى شهر  الكبير 
احتفلوا  »كلكتا«  زاروا  إذا  أنهم  األمراء  هؤالء  عادة 
احتفاالت بهيجة وأقاموا حفالت راقصة مع حسان 

الهند املطربني. 
ثم  ضخم  مببلغ  حياته  عن  أمن  األمير  أن  وحدث 
صرف  استرليني،  جنيه  بألف  قرضاً  استدان 
معظمها على احدى اجلميالت وكانت راقصة فاتنة، 
هذا  صحة  تكن  لم   1908 من  األولى  األشهر  وفي 
ولهذا  مرارته  في  مرضه  أن  له  وقيل  جيدة،  األمير 
اصرت زوجته وأصر أخوها معها على أن يقوم األمير 

بزيارة أخيها في بيته في دار جيلنج.
وكان أخ زوجته يكثر التردد على بيتهما بعد الزواج، 
فردخ األمير الرادتهما ومرت عليه ثالثة أسابيع متتع 
فيها بصحة جيدة ولكن في اليوم السابع من شهر 
في  طبيب  أشهر  ليراه  فدعى  مبرض،  أصيب  مايو 
املدينة وهو الكولونيل »كالفيرت« وقرر هذا الطبيب 
أن األمير مصاب باملالريا، ودعى الطبيب اليوم التالي 
اليوم  في  لالمير  اعطاها  التي  الوصفة  نفس  فقرر 

السابق.
صحة  ساءت  حتى  البيت  يترك  الطبيب  كاد  وما 

بعد  لزيارته  الطبيب  يعد  ولم  قبل  من  أكثر  األمير 
جاء  ثم  النزع،  دور  في  األمير  أصبح  أن  بعد  إال  ذلك 
جعل  دواء  فأعطاه  العائلة  طبيب  »اشو«  الدكتور 

حالته اسوأ من قبل وحرق معدته. 
وثبت في احملكمة بعد ذلك أن هذا الدواء كان يحتوي 
أي  التالية  الليلة  الزرنيخ، وفي  على كمية من سم 
بني الثامن والتاسع من مايو ظن أن األمير قد مات، 
وأصدر الكولونيل »كالفيرت« الطبيب األول شهادة 

مبوت األمير بعد موته بشهرين.
وتقضى عادة الهندوس على أن حترق جثة امليت بعد 
موته مباشرة، وفعال في الساعة الثامنة من مساء 
صغيرة  جماعة  شوهدت  مايو  من  الثامن  اليوم 
تسير نحو مصحة لويس في دار »جيلينج«، وملا سار 
املقبرة هبت عاصفة فظيعة، وهطلت  إلى  باجلنازة 
االمطار بغزارة شديدة، فترك الناس اجلثة في التابوت 

وهرولوا ليستتروا من االمطار والعاصفة.
ثم  ونصف  ساعتني  العاصفة  هذه  استمرت  وقد 
سكتت فجأة كما هبت، وملا عاد الناس إلى التابوت 
وجدوه خاوياً ال جثة فيه ولم يعثروا على اثر للجثة 
حدث  وملا  عنوة.  فتح  قد  التابوت  أن  واكتشفوا 
بصدمة  العائلة  أعضاء  بعض  اصيب  احلادث،  هذا 
عن  يفتشون  الناس  واخذ  املكان  فتركوا  عصبية، 

اجلثة املفقودة وفي أيديهم القناديل املضاءة.
وحجة األمير املدعي أن جنازته خرجت من البيت في 
كان  فقد  الدفاع  اما  مايو،  من  الثامن  اليوم  مساء 
التاسع  اليوم  في  صارت  اجلنازة  أن  يبرهن  أن  يحاول 
من مايو ال اليوم الثامن، رغم أن األمير توفى )أو ظن 
أنه توفى( في اليوم الثامن، وشهد شهود الدفاع أن 
زوجة األمير متسكت باجلثة طيلة مساء اليوم الثامن 
من مايو وأنها عندما جاءوا ألخذ اجلثة متسكت بها 
وحاولت منعهم من نقلها من البيت، حتى اضطروا 

إلى نقل اجلثة بالقوة.
ثم أخذت زوجة األمير تبكي بكاءا مراً وتنتحب وارادت 
يأسها. ولكن كال من  برأسها من  احلائط  أن تضرب 
اجلنازة  بأن  اقتنعت  العليا  واحملكمة  الدنيا  احملكمة 
قامت في البيت في مساء اليوم الثامن من مايو، ال 
في اليوم التاسع وملا وصل خبر اختفاء اجلثة إلى بيت 
األمير ساد اليأس أفراد عائلته واخذتهم احليرة، والبد 
اختفاء  عن  يتحدثوا  ان  البد  الناس  أن  ادركوا  أنهم 
من  اقتنعت كل  وقد  الغريبة،  الوسيلة  بهذه  اجلثة 
احملكمتني أن أقرباء األمير حاولوا حل املشكلة بإقامة 
جنازة آخرى مزيفة في صباح اليوم التاسع من مايو، 
وقد وجدوا جثة فالح فقير، فحملوها بدالً عن جثة 
إلى  فخمة  جنازة  في  الفالح  بهذا  وساروا  األمير 

املقبرة.
اصدره  الذي  بيسواس في حكمه  القاضي  قال  وقد 
هذه  مثل  »أليست  العليا  كلكتا  محكمة  في 
تساءل  ثم  التصديق«،  تقبل  ال  العجيبة  الظاهرة 
ما  حقيقة  متاما  يتذكروا  أن  الشهود  يستطيع  أال 
قال  عندما  صدق  قد  كوينسي  دي  ولعل  شهدوا، 
يستحيل على العقل البشري ان ينسى، او النسيان 
حادث  الف  يحدث  قد  العقل.  على  مستحيل  امر 
تقف حجابا بني وعينا احلالي وبني ما كتب سرا على 
صفحات ذاكرتنا، ثم حتدث حوادث اخرى من شأنها ان 
تزيل هذا احلجاب، لكن ما انطبع على صفحة الذاكرة 
موجود فيها، وسيبقى موجود إلى األزل، سواء وجد 
احلجاب الذي مينع ظهورها أو لم يوجد، وإذا نظرنا إلى 
فاذا  نسيانها.  ميكن  ال  حادثة  أنها  جند  احلادثة،  هذه 
حملنا جثة ميت إلى املقبرة في وديان »دارجيلينج« 
في ظلمة الليل، ثم اضطررنا إلى ترك اجلثة لنحتمي 
ان اجلثة قد  العاصفة واالمطار، وملا عدنا وجدنا  من 
اختفت... إذا حدث هذا لنا فاحلادثة فريدة في نوعها، 
ال ميكن نسيانها، وال يحتمل أن تتالشى هذه احلادثة 
أن  الذاكرة  عادة  من  أن  رغم  عاقل  انسان  عقل  من 
تطمس  وأن  الناحية  هذه  على  الضوء  بعض  تلقي 
تلك الناحية من غير وعي وال شعور... انتظروا بقية 

تلك القصة العجيبة في العدد القادم.

ا.د. ناجي اسكندر

اأغرب ق�سية يف تاريخ حماكم العامل..جثة تختفي الأمري 

هندي مازال على قيد احلياة )2-1( 
حقائق حول الكتاب املقد�ش : 

مقالة تهم كل م�سيحي 

الكتاب املقدس ليس كتابا باملعني احلرفي، وإنا هو مجلد 
يحتوي على 66 مستند )أسفار( متعلقة باهلل، ويحتوي 
ترجمته  مت  وقد  1200 صفحة،  حوالي  على  بني ضفتيه 
إلى أكثر من 1200 لغة، وهو أكثر كتاب مت طبعه وتداوله 

عبر التاريخ، ويتكون من جزئني العهد القدمي والعهد اجلديد؛ وهما ميثالن طريقة تعامل اهلل مع البشر قبل 
وبعد مجيء املسيح 

العهد القدمي )عهد الناموس أي قانون العقوبات( وميثل 77% من حجم الكتاب املقدس. ويتكون من 39 سفر، 
وتسمي األسفار اخلمسة األولى بالتوراة  )التكوين / اخلروج / الالويني / العدد / والتثنية (، ومت كتابة العهد القدمي 
األسفار   ( القدمي 12 سفرا  للعهد  واألقباط  الكاثوليك  أحيانا يضيف  العبرية،  باللغة  األصلية  في نسخته 

احملذوفة( 
العهد اجلديد وهو )عهد النعمة( أي الفداء اجملاني ألي إنسان بشرطني، األول: قبول املسيح  مخلصا وفاديا، 
والثاني: التعهد والعمل بكل ما ميكنه على عدم تكرار اخلطية، )ولكننا كبشر سنظل نقع في اخلطية ولكن 
املهم أن ال نتوقف عن مقاومتها(، وميثل العهد اجلديد 23% من الكتاب املقدس، ويحتوي على األناجيل األربعة 
10%، سفر األعمال 3%، الرسائل التي أرسلها الرسل للكنائس ولألفراد وعددها 21 رسالة متثل 8%، وسفر الرؤيا 

2%، وقد مت كتابة العهد اجلديد في نسخته األصلية باللغة اليونانية، وكان املسيح يتحدث اللغة األراميٍة. 
من كتب الكُتاب املقدس؟

اشترك حوالي 40 كاتب في كتابة الكتاب املقدس وذلك عبر فترة زمنية استغرقت حوالي 1600 عاما بدأت 
سنة 1500 قبل امليالد واكتملت سنة 100 بعد امليالد، وينتمي هؤالء الُكتاب إلى ثالث قارات، وهم من خلفيات 
ومنهم  واألطباء  والدعاة  والفالسفة  امللوك  فمنهم  وتعليميا؛  ووظيفيا  واجتماعيا  سياسيا  متاما  متباينة 
الفالحون والرعاة وصيادو األسماك، ومنهم املتعلمون وغير املتعلمني، ومنهم األغنياء والفقراء، ولم يربط كل 

هؤالء في كتاباتهم لهذه األسفار غير الوحي اإللهي. 
هوامش : 

  5 أسفار حتتوي على أصحاح واحد  “عوبديا، فليمون، يوحنا 2، يوحنا 3، يهوذا” 
  أدخل الفصول )اإلصحاحات(  الكاردينال هوجودي عام 1238، وأدخل األيات روبرتوس ستيفانوس عام 1551. 

 أطول سفر هو سفر املزامير “150 فصال” ، وأقصر سفر هو سفر “يوحنا 3«
 أطول األعداد أستير 8/ 9، وأقصرها يوحنا 11/ 35. “بكي يسوع« 

 أكثر من كتب أسفارًا هو موسي “خمسة أسفار التوراة”، وبولس الرسول “13 رسالة”      
إثبات مصداقيًة الكتاب املقدس :

ملا  املكان  نفس  وفي  واحد  وقت  في  اجتمعوا كفريق عمل  املشتركة  اخللفيات  ذات  الكتاب  من  عددا  أن  لو   
استطاعوا إخراج مجلدا بهذا التجانس وهذه القوة من االنتشار عبر األزمنة والقارات ومبختلف اللغات والتي 
تختلف في طريقة التعبير ولكن في النهاية كانت كل هذه الكتابات يربطها وحدانية ُمعجزية في تعبيرها 

عن نفس املعنى مبا يؤكد أن روحاً واحدا كانت تربط كل هؤالء وهي روح اإلرشاد والوحي اإللهي 
تصفح أي مجلة يكتبها مجموعة كتاب ذوي خلفية مشتركة في وقت واحد وفي نفس املكان فسوف تالحظ 
عاما  قبل خمسني  اجمللة  نفس  من  عددا  وتصفح  املوضوع،  نفس  كتبوا عن  وإن  واملعاني حتى  األراء  اختالف 
فسوف تشعر بفرق رهيب بني العددين نظرا للتغير الرهيب الذي حدث عبر خمسني عاما، وساعتها تذكر أن 

الكتاب املقدس قد كتب بنفس الوحدانية واملعنى عبر 1600عاما  
كيف نبدأ بدراسة الكتاب املقدس :

يتعلق  القدمي ألنه  العهد  قراءة  بإرجاء  املقدس، فينصح هؤالء  الكتاب  دراسة  البدأ في  يريدون  الذين  لهؤالء 
بتاريخ مضى وقصص قد متثل صعوبات حلديثي اإلميان مثال: قصة أدم وحواء واحلية، ونوح والفلك والطوفان، 
من  وغيرها  لألبرياء  اإلسرائيليني  وقتل  فرعون،  لقلب  اهلل  وتغليظ  الشمس،  وإيقاف  ويشوع  واحلوت،  ويونان 

القصص.
وأيضا ينصح هؤالء أيضا بإرجاء قراءة سفر الرؤيا ألنه يتعلق بنبؤات معظمها في املستقبل، ورموز يصعب 
فهمها على الكثيرين، ويكتفي هؤالء املبتدئون بقراءة االناجيل األربعة واألعمال والرسائل وهذه متثل 26 كتابا 
يعادلوا 20% من الكتاب املقدس أي حوالي 250 صفحة، ويسهل جدا حتى على املبتدئني تصديق معجزات 
املسيح  تالميذ  على  وحتى  الناس  على  الصعب  من  كان  ألنه  ألهميتها؛  لتفهمهم  وذلك  املسيح؛  السيد 
أنفسهم تصديق أن املسيح هو اهلل الظاهر في اجلسد بدون هذه املعجزات، ولسبب ثاني وهو أن جميع هذه 
املعجزات متت أمام الكثيرين )وليس في اخلفاء(، وأيضاً ألن تلك املعجزات كانت تظهر طبيعة اهلل احملب الذي 

يجول يصنع خيرا فكل معجزة كانت الزمة ألصحابها .
اإلجابة  املسيحي؟  اإلميان  قضية  في  يؤثر  أن  ميكن  املقدس  الكتاب  من   %80 إرجاء  هل  هو:  الهام  والسؤال 

الصريحة ال يؤثر هذا اإلرجاء على اإلطالق. واؤكد على ذلك باألتي: 
 أن كل ما نحتاجه لإلميان املسيحي موجود في 26 سفر )األناجيل واألعمال والرسائل(.

نالوا اخلالص باإلميان رغم أنهم جميعا لم ينالوا  أناس كثيرين   يحدثنا الكتاب املقدس في عبرانيني 11 عن 
املواعيد بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزالء على األرض ولكن األن يبتغون وطنا 

أفضل أي سماويا لذلك يستحي بهم اهلل أن يدعي إلههم ألنه أعد لهم مدينة.
  في سفر أعمال الرسل يحدثنا كيف نت الكنيسة باضطراد ولم يكن العهد اجلديد قد كتب بعد، فمعظم 

املؤمنني اجلدد كانوا من األمم ) ليسوا من اليهود(.
 يحدثنا العهد اجلديد عن كثير من الناس في امللكوت أمنوا فقط باملسيح ولم يعرفوا شيئا عن العهد القدمي 
أو حتى عن العهد اجلديد والذي لم يكن قد كتب في وقت بشارة املسيح؛ ومنهم على سبيل املثال ال احلصر 

اللص اليمني 
 قبل إختراع ألة الطباعة بواسطة األملاني يوهان غوتنبرغ في عام 1440, وملدة أكثر من 1500 عام لم يكن 

الكتاب املقدس موجودا في يد املؤمنني، ومع ذلك نال اخلالص كل من أمن بيسوع املسيح مخلصا. 
وفي النهاية أكرر ما أقوله دائما لتصحيح مفهوم البعض إن املسيحية ليست كتابا نحيا به بل حياة تظهر 
وتعكس اإلميان بحياة وتعاليم وفداء السيد املسيح والتي متت كتابتها فيما بعد، وكان املسيحيون يسمون 

وقتها “أتباع الطريق”؛ تأكيدا لقول السيد املسيح “أنا هو الطريق واحلق واحلياة “.  

تقـــــــــــارير
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صوم يونان النبي

تأمالت للشماس ذياكون: جمال تكال اسعد  - مونتريال

يبدأ صوم يونان هذا العام يوم29 من يناير وملدة 
الصوم  يسبق  الصوم  هذا  وعادة  أيام،  ثالثة 
الكبير بخمسة عشر يوماً.                                   

في  وحواء  أدم  األولني  األبوين  سقوط  فمنذ 
اخلطيئة, وعد اهلل اإلنسان باخلالص وحقق هذا 
الوعد اإللهي عندما أرسل إبنه احلبيب, فادينا 
يسوع املسيح, حيث قدم ذاته فداء لنا بصلبه 
وإنا  اخلاطئ  موت  يريد  ال  الرب  الصليب،  على 

خالصه. 
تعاليم  خالفوا  العظيمة  نينوى  مدينة  أهل 
خالصهم  اهلل  أراد  الشرور،  فغمرتهم  اهلل 
أن  عوضاً  يونان  ولكن  يونان,  النبي  بواسطة 
ويرشدهم  ليعظهم  نينوى  أهل  إلى  يسافر 
الصالة  وممارسة فضائل  التوبة  إلى  ويدعوهم 
ترشيش  إلى  اهلل  وجه  من  هرب   , والصوم 
يراه  أنه  لنبيه  يبني  أن  أراد اهلل  نقل،  بسفينة 
البحر  في  عظيماً  هيجاناً  فأحدث  كان,  أينما 
كادت تغرق السفينة فخاف املالحون وصرخوا, 
عرف يونان أنه هو السبب فأمرهم بطرحه في 

البحر لكي يهدأ, معترفاً بخطيئته.
وفي البحر أعد له الرب حوتاً عظيماً ليبتلعه 
وبعد ثالثة أيام قذفه إلى البر، دخل يونان مدينة 
ونادى  اآلشوريني  عاصمة  العظيمة  نينوى 
بالصوم والصالة والتوبة, وإال  ستنقلب املدينة 
ونادوا  باهلل  نينوى  أهل  فأمن  خراباً،  وتصبح 
كبيرهم  املسوح  ولبسوا  والصالة  بالصوم 
وعظمائه,  ملكهم  فيهم  مبا  وصغيرهم, 
نينوى  رأى اهلل ندامة أهل  البهائم، وملا  وحتى 
ورجوعهم عن طريق الشر وتوبتهم احلقيقية 

أبعد عنهم الشر. 
وهذه صالة رفعها النبي يونان الى الرب:- 

خرجت  فاستجابني،  الرب  ضيقي  من  »دعوت 
ألنك  صوتي،  فسمعت  الهاوية  جوف  من 
طرحتني في قلب البحار فأحاط بي نهر، جازت 
فوقي جميع تياراتك وجلجك، فقلت قد طردت 
من أمام عينيك، ولكنني اعود انظر إلى هيكل 
قدسك، قد اعتنقتني مياه إلى النفس، احاط 
بي غمر إلتف عشب البحر برأسي، نزلت إلى 
األبد،  إلى  علّى  األرض  مغاليق  اجلبال  أسافل 
ثم اصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إلهي، 
فجاءت  الرب  ذكرت  نفسي  فّي  اعيت  حيث 
يراعون  الذي  إلى هيكل قدسك  إليك صالتي، 
اباطيل كاذبة، يتركون نعمتهم اما انا فبصوت 

احلمد اذبح لك، واوفي مبا نذرته للرب اخلالص«.
وخروجه  أيام  ثالثة  احلوت  بطن  في  يونان  بقاء 

حيا يرمز إلى بقاء املسيح في القبر ثالثة أيام 
)صوم  أما  املوت،  على  منتصراً  وقيامته ظافراً 
السريان  لدى  معروف  االسم  بهذا   ) نينوى 
الغربيني إلى اليوم، أما عند السريان الشرقيني 
العذارى، وعند األقباط بصوم  فمعروف بصوم 
يونان، وعند األرمن بصوم سورب سركيس, كان 
إلى  حتول  ثم  أيام  ستة  األمر  بادئ  في  الصوم 

ثالثة أيام.
أما نشأة الصوم بدأ في الكنيسة السريانية 
الكنيسة  من  الصيام  انتقل  الشرقية، 
القبطية على عهد  الكنيسة  إلى  السريانية 
اإلسكندري  البطريرك  السرياني  أبرام  األنبا 
البطريرك  صام  يونان  صوم  أوان  حل  حينما 
فاقتدى به أبناء كنيسته ثم احتفظت البيعة 

القبطية بهذه العادة إلى يومنا هذا.
واألرمن أيضاً أخذوا هذا الصوم عن الكنيسة 
السريانية ولكن قبل األقباط بزمن بعيد ولم 
جارياً  كان  ما  على  أيام  ستة  يصومونه  يزالوا 
وملطية  شميشاط  وبالد  الرها  كنيسة  في 
ويسمى عندهم صوم القديس سركيس لوقوع 
هذا  سركيس  والقديس  نهايته،   في  عيده 
اجليل  من  األخير  النصف  في  استشهد  قائد 
الذي  باخوس  رفيق  سركيس  غير  وهو  الرابع 
وحكاية  )303م(،  سنة  بالرصافة  استشهد 
القديس هذا املسمى صوم نينوى باسمه عند 
إليهم عن مصدر سرياني على  األرمن وصلت 
هذا الوجه, وفي اجليل الثاني عشر كان راهب 
في دير اختمار يدعى جورجي, هذا كتب رسالة 
إلى نرسيس اجلاثاليق الذي كان في كيليكية 
لم  وملا  سركيس  مار  بقصة  إليه  يبعث  لكي 
يجد اجلاثاليق هذه القصة بني كتبه, كتب إلى 
دير مار برصوما للسريان الواقع بجوار ملطية 
رهبان  أحد  له  فنقلها  القصة  هذه  يطلب 
الدير املذكور إلى األرمنية ورمبا أن لغته كانت 
ركيكة اضطر اجلاثاليق أن ينقحها بقلمه ومن 
بدير  املذكور  جورجي  الراهب  إلى  أرسلها  ثم 

اختمار. 
منا  إمياناً  الصيام  فضيلة  نارس  عندما  ونحن 
اجلسد,  شهوات  على  النفس  انتصار  بأنه 
والنفس  والقلب  والضمير  الفكر  فصوم 
ابن  واملعاصي، كقول  الشرور  واجلسد عن كل 
العبري »الغاية من الصوم إذالل اجلسد واألهواء 
لكي تضيء  اجلسدية,  امليول  وإخماد  املتلفة, 
وتتنقى  املادة,  بظالم  أظلمت  التي  النفس 

كاملرأة من األقذار التي تشوهها«.

من وحي كلمة للمطران اجلليل جورج خضر، 
»أحب  املسيح   قول  دائًما  املاَُلَحظ  أن  نقول 
قريبك كنفسك«، وما قال يوًما إسع أن يُحبك 
أحد أو أن تكون محبوباً، فاحملبة في املقام األول 
َجلب  بالضرورة  وليست  اآلخر،  إلى  ذهاب  هي 
عاطفة اآلخرين، وإن كانت أغلب األحيان تزرع 
ومن  أيضاً.  ُمحِبني  فتجعلهم  فيهم  احلب 
جهة أخرى فإن اجملتمع الصالح ال يقضي على 
والتي ليست  واحمُلِبة،  العاقلة  الذاتية  الفردية 
هي اإلنفراد والتفرُّد أو التقوقع،  ألن الذات في 
ا ثالثاً فال ميكن أن حُتِب اآلَخر ما لم  الَشركة، أمَّ
تكن قائًما في ذاتك حيث تكون واحًدا مع الرب 

الساكن قلبك.
هذا سر اإلنسانية أن ليس أحداً قائٌم لنفسه 
أو قائٌم بنفسه، أنت موجود مع اآلخرين وبهم، 
فالكيان البشري َشرَاكة، لذلك فالفردية هي 
تثبيت الذات باحملبة، فاحملبة تَثُبت وتُثبِّت اآلخر 
في آن واحد، أما األنانية فهي إقصائية، احملبة 
ليست بنكران الذات، بل بنكران األنا املنغلقة، 
التي فيها يكون اإلنسان قائماً بذاته في معزل 
اآلَخر  عن  وبالتالي  فيه  الساكن  الرب  عن 
يُبغض  بل  ذاته،  يُبغض  ال  احمُلِب  بجانبه،  الذي 

إحتكاره  لذاته.
 اهلل حركة حب

لشعبه  افتقاده  عند  إال  اهلل  عرفنا  فما 
، ااَلبنُْن النَْوِحيُد  بالتجسد »اهلَُل لَمنْ يَرَُه أََحٌد َقطُّ
ِن اآلِب ُهَو َخبَّرَ«،  فال يَعرف  الَِّذي ُهَو ِفي ِحضنْ
أحٌد اهلل إال عندما يحرَّك الرب نفسه وينتقل 
إليه، اهلل دائًما في حالة نزول )جتسد(. هذا هو 

املعنى احلقيقي للتجسد.
 اهلل انكشاف وليس استكشاف

نََعم الرب ثابت في محبته، ولكن احلب انتقال، 
ت إلى وجه اآلخر جتد وجه اهلل  لذلك إذا حَتركنْ
فيه، أما ببقائك في برجك املعزول فليس لك 
عن  مبعزل  اهلل  يعرف  أن  إلنسان  ميكن  ال  إله، 
خليقته، اهلل جَتدنْ فيه اآلخرين دائما ألن »اهلل 
تغادر  لم  ما  لك  اهلل  ينكشف  ال  محبة«، 
وجود  من  ليس  اآلخرين،   وإلى  إليه  نفسك 
لك مع الرب إن لم تكن مع اآلخرين فإنه على 
وجوههم وهناك تقرأه.                                                                                   
ومن وحي لكلمة للكاردينال جوزيف راتزجنر ) 
قداسة بابا روما: بنديكت 16( نقول  أن يسوع 
) اإلنسان  في شخص إبن اهلل املتجسد ( لم 
ه نحو  يَُعد سوى حركة خروج من الذات وتََوجُّ
وأنت(  )أنا  لإلنسان  حتقق  فقد  واآلخرين،  اآلب 
في يسوع )إبن اإلنسان( أن يصير متحداً بإبن 

اهلل )املسيح(.
فالدائرة التي كانت حتبس اإلنسان في ذاته قد 
حتطمت متاًما في اخلليقة اجلديدة لإلنسان في 
بكليته  هو  يسوع  فاملسيح  يسوع،  املسيح 
اإلنسانية  مثال  ذاته-  هو  صار-  وقد  لآلخرين، 
يَُعد سوى حركة خروج من  احلقة، يسوع لم 
بالتالي  و  واآلخرين،  اآلب  نحو  ه  وتََوجُّ الذات 
فقولي »أنا مسيحي« تعني أني إنسان أُحقق 
هو  الذي  احلقيقي  البشري  الكائن  ذاتي  في 

كائن للغير، وكائن اهلل )املتحد باإلنسان(. 
الروح القدس هو روح اآلخرين 

متى  األب  الذكر  لطيب  قوالً  سمعنا  وقد 
اآلخرين«،  روح  القدس هو  »الروح  أن  املسكني 
إلهنا  طبيعة  أنوار  تضيئه  قوالً  لنا  فّظل 
األب  أن  فنقول  الثالوث،  في  الواحد  القدوس 
حقيقة  عن  هذا  بقوله  يُعبِّر  املسكني  متي 

طبيعة اهلل أنه »محبة«، واحلب ال يوجد إال بني 
يَُحتِّم أن طبيعة اهلل في ثالثة  مِحبني، وهذا 
واحلب  القدس«،  والروح  واإلبن  »اآلب  أقانيم 
لذلك  التعدد  يقبل  ال  بينهم  املُطلَق  اإللهي 
مطلق،  حٍب  وحدانية  في  الثالوث  د  يَُوحِّ هو 
اإلبن  بأن  الكتاب  عنه  عبَّر  لإلبن  اآلب  حب 
مولود من اآلب قبل كل الدهور والدة ذاتية، من 
ذات طبيعة اآلب وحبه، لذلك دعاه الكتاب إبن 
اهلل الوحيد اجلنس،  وحب اإلبن لآلب عبَّر عنه 
الكتاب أنه الكائن في حضن اآلب بذات احلب 
إال  اآلب  يَعرِف  أحد  ال  وأن  لآلب،  الذي  املطلق 
الكتاب  يُعلن له، وعبَّر  أن  اإلبن  أراد  اإلبن ومن 
عن روح اهلل القدس أنه حب اهلل املطلق »ألَنَّ 
ُقلُوبَِنا  ِفي  اننَْسَكَبتنْ  َقِد  )اآلب(  اهلِل  َمَحبََّة 
َطى لََنا )باإلبن(«، وأنه حياة  ُعنْ بِالرُّوِح النُْقُدِس املنْ
ََّنا َقِد اننَْتَقلنَْنا ِمَن  لَُم أَن ُن نَعنْ اهلل التي حُتيي »نَحنْ
َوَة، َمننْ الَ يُِحبَّ  ََّنا نُِحبُّ اإلِخنْ ََياِة، ألَن َونِْت إِلَى احلنْ املنْ
من  ينبثق  وأنه   ، 1يو3(   ( َونِْت«  املنْ ِفي  يَبنَْق  أََخاُه 
»وََمَتى  املؤمنني،  في  ثمة  ومن  اإلبن  في  اآلب 
َُعزِّي الَِّذي َسأُرنِْسلُُه أَنَا )املسيح( إِلَينُْكمنْ  َجاَء املنْ
يَننَْبِثُق،  اآلِب  ِعننِْد  ِمننْ  الَِّذي   ، َقِّ احلنْ رُوُح  اآلِب،  ِمَن 

َهُد لِي«. )يو26:15( . َفُهَو يَشنْ
اإللهي،  الظهور  أعياد  في  اإلخوة   آيها 
نزول  حركة  قلوبنا  في  أبدياً  اهلل  يَستحضر 
حبه وظهوره في الزمان بتجُسد اإلبن، وإعالن 
القدس،  الروح  صوت اآلب من السماء وحلول 
فليعطنا اهلل حركة حبه في قلوبنا، تتجسد 
اَلَُك:»الَ  في حبنا لآلخرين فنفرح »َفَقاَل لَُهُم املنْ
يَُكوُن  َعِظيٍم  بَِفرٍَح  ُرُكمنْ  أُبَشِّ أَنَا  َفَها  تََخاُفوا! 
َم ِفي َمِديَنِة  َُّه ُولَِد لَُكُم النَْيونْ ِب: أَن عنْ جِلَِميِع الشَّ

«) لوقا 10:2(. َِسيُح الرَّبُّ دَاُودَ ُمَخلٌِّص ُهَو املنْ
________________

ظلت عذراء بعد الوالدة
يقول الكتاب: »وبينما هي هناك في بيت حلم 
متت أيامها لتلد، فولدت أبنها البكر وقمطته 
واضجعته في مزود«، وهذه اآلية تؤكد لنا أن 
ومتت  أشهر،  تسعة  ملدة  حبلت  مرمي  العذراء 
كسائر  الطفل  وقمطت  ولدت  ثم  أيامها، 

املواليد.
ولم يشر الكتاب إلى شيء غريب رمبا يكون قد 
توحي  الظواهر  ولكن كل  الوالدة،  وقت  حدث 
بأن العذراء ظلت عذراء بعد الوالدة كما كانت 
اعتادت  وقد  وجسداً،  روحاً  عذراء  الوالدة  قبل 
الكنيسة منذ فجرها األول أن تلقب القديسة 

العذراء »ببارثينوس«.
ولكن يظل السؤال: كيف ولدت العذراء مرمي، 

ومع ذلك ظلت عذراء؟!..
واإلجابة هي: أنه كما خرج الرب يسوع املسيح 
على  دخل  وكما  مغلق،  والقبر  القبر  من 
ظنوه  إنهم  حتى  مغلقة،  واألبواب  التالميذ 
العذراء  من  املسيح  خرج  أيضاً  هكذا  شبح، 

وظلت العذراء كما هي، وبتولتها مختومة.

أول عيد ميالد
عشر  الثالثة  في  »بن«  يدعى  صبي  كان     
املخ  من عمره يعاني من مرض السرطان في 
أربع سنوات، وانتهت  في معركة دامت قرابة 
بانتقاله في 14 ديسمبر 1997، وقبل انتقاله 
مباشرة، كتب قصيدة صغيرة، قدمها لوالدته، 
تلك  امسحي  سعيد،  ميالد  »عيد  فيها:  قال 
مع  امليالد  عيد  سأقضي  اني  اذكري  الدمعة، 

يسوع املسيح هذا العام« امضاء »بن«.

اهلل حركة حب جتسدت في ميالد املسيح

وعماده أظهر لنا اهلل ثالوثاً 

حتتِّمه وحدانية طبيعته »اهلل محبة«

بقلم : د. رءوف إدوارد

خواطر مسافر 

إلي النور  ) 61(
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اجلنديات السعوديات مكسب جديد حلقوق املرأة باململكة
النساء  أمام  التقدم  باب  فتح  عن  السعودية  السلطات  أعلنت 
واملنافذ  باملطارات  اجلوازات  إدارة  في  كجنديات  للعمل  السعوديات 

البرية.
ووضعت اململكة شروطا للقبول مثل أن يكن املتقدمات من حملة 
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأال تقل أعمارهن عن 25 عاما 
وال يزيد على 35 عاما، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك ولم يسبق 
أن حكم عليها بجرمية مخلة بالشرف واألمانة، وأال تكون متزوجة 

من غير سعودي.

ثورة في مجال التسوق.. »أمازون« تفتتح متجراً ذكياً بال موظفني 
ومحاسبني ودفع نقود

للبقالة،  شرائنا  أسلوب  في  ثورة  حتدث  قد  خطوة  في 
ثمن  محصلي  بدون  متجر  أول  أمازون  شركة  افتتحت 

املشتروات أو أجهزة للدفع الذاتي.
متجر  الشركة  موظفو  اختبر  املاضي،  العام  وخالل 

»أمازون غو«، الذي افتتح في مدينة سياتل األمريكية.
إضافة  تتم  املتجر  املتسوقون  يغادر  أن  ومبجرد 

مشترواتهم على بطاقاتهم االئتمانية مباشرة.
ويدخل املتسوقون املتجر عبر بوابات تشبه تلك املوجودة 
مبحطات قطارات األنفاق، حيث يسجلون دخولهم عبر 

تطبيق خاص باملتجر على هواتفهم الذكية.
وعند اختيار أي صنف وسحبه من مكانه تقوم أجهزة االستشعار املوجودة على األرفف بإضافته على 
الرف مرة أخرى وفي نفس املكان ليتم  إرجاع أي منتج يجب وضعه على  الرغبة في  الفاتورة، وفي حال 

حذفه من الفاتورة.

البصل االيراني يساعد في محاربة مقاومة املضادات احليوية
املعروف  اإليراني،  البصل  أن  جديدة  دراسة  كشفت 
عمل  تعزيز  في  يساعد  الفارسي،  الُكراث  باسم 

املضادات احليوية ويقلل من مقاومة الدواء.
للبكتيريا  املضادة  املواد  أن  الباحثون  ويعتقد 
والذي  احلجم  صغير  البصل  ذلك  من  املستخلصة 
الُكراث  الكبيرة ويشتهر باسم  الثوم  يشبه فصوص 
الفارسي، ميكنها زيادة فعالية أدوية املضادات احليوية 

املوجودة حاليا لعالج مرض السل.
مقاومة  اجتاه«  »عكس  في  يساعد  قد  هذا  إن  وقالوا 
ألف   490 أصاب  الذي  السل،  مرض  ألدوية  اجلسم 

شخص في العالم خالل 2016، بحسب بيانات منظمة الصحة العاملية.
هذه  لتأكيد  سريرية  جتارب  إلجراء  حاجة  وهناك  املبكرة  مراحلها  في  مازالت  األبحاث  إن  قالوا  لكنهم 

النتائج.
معدالت اإلصابة مبرض السل في بعض أحياء لندن أعلى من مثيالتها في رواندا والعراق واجلزائر

أربعة  اختبارات على  لندن،  وجامعية كوليدج  لندن  بيربيك في جامعة  الباحثني من كلية  فريق  وأجرى 
جزيئات مختلفة من الشالوت أو الكراث الفارسي، الذي يستخدم بصورة أساسية في املطبخ اإليراني.

ووجدوا أن اجلزيئات األربعة أظهرت انخفاضا ملحوظا في وجود البكتيريا املقاومة لألدوية املضادة للسل 
Multidrug-resistant tB، مما يجعل هذه اجلزيئات مرشحة بقوة لالستخدام في إعاقة نو خاليا السل 

املعزولة بنسبة أكثر من %99.

الواليات املتحدة تعلن انقراض حيوان »الكوجر«
اجلبلي  األسد  انقراض  األميركية،  السلطات  أعلنت 
املنطقة  في  البالد،  بشرق  يعيش  كان  الذي  )الكوجر( 
بني ميشيغان وساوث كاروالينا، وتقرر رفعه من قائمة 

السالالت املهددة.
إن  األميركية  البرية  احلياة  املصائد  إدارة  وأوضحت 
السنوريات الكبيرة، التي تعرف أيضا باألسود اجلبلية، 
املسيسيبي،  نهر  شرقي  الواليات  جميع  جتوب  كانت 
لكن جميعها اختفت بحلول عام 1900 بسبب الصيد 

املستمر واألفخاخ.
وقد شرعت إدارة املصائد  في 2011 في مراجعة مكثفة لوضع الكوجر. وأصبحت خطة رفعه من قائمة 

السالالت املهددة نهائية االثنني.
يشار إلى أن هذا النوع من األسود أدرج  في تلك القائمة عام 1973، رغم عدم توثيق مشاهدته لثالثة 
عقود. وكان آخر أسد من ذلك النوع يجري توثيق مشاهدته قد قتل على يد صياد في والية مني عام 1938.

وقالت جماعات مدافعة عن البيئة إن رفع الكوجر الشرقي من قائمة الفصائل املهددة باالنقراض ميهد 
الطريق أمام واليات مثل نيويورك التي بها جبال أديرونداك املوطن املالئم ألسد اجلبال، للعمل على تربيته 

من جديد عن طريق جلب حيوانات من التي تتكاثر في الغرب. 

عالــم بال حـــدود 21
أربع وجبات بأكثر من 1000 

يورو في البندقية
شرطة  قائد  تعهد 
املدينة  وعمدة  البندقية 
الالزمة  االجراءات  باتخاذ 
سياح  قال  ان  بعد 
تناولوا  انهم  يابانيون 
شرائح  من  وجبات  اربع 
من  الستيك وطبقاً  حلم 

االسماك املشوية مع بعض قناني املاء وعندما طلبوا 
الفاتورة جاءتهم بقيمة 1100 يورو.

شكوك،  نفسها  اجملموعة  في  نساء  ثالث  وراودت 
املطعم  في  نفسها  املصيدة  في  يقعن  قد  بأنهن 
ارتياد مطعم  وقررن  ماركو  ميدان سان  قرب  الكائن 
من  اطباق  ثالثة  عن  يورو   350 دفعن  ذلك  ومع  آخر، 
»أنسا«  انباء  وكالة  افادت  كما   ، السمك  باستا 

االيطالية.
السلطات  أن  بروغنارو  لويجي  املدينة  عمدة  واعلن 
شكوى  ان  من  وتتوثق  احلادثة  هذه  في  ستحقق 
السياح لها مبرراتها. »وإذا تأكدت الواقعة سنفعل 
مع  دائماً  فنحن  املسؤولني.  ملعاقبة  بوسعنا  ما  كل 

العدالة«.
يزور مدينة البندقية 30 مليون سائح سنوياً وال يُعرف 
بل  الباهظة،  الفاتورة  دفع  السياح  يرفض  لم  ملاذا 
قدموا شكواهم بعد ان غادروا املدينة ولدى عودتهم 

الى مدينة بولونيا، حيث يقومون بزيارة دراسية.

األمم املتحدة: نزوح 5 آالف جراء 
الهجوم التركي في عفرين

العسكرية  العملية  إن  املتحدة  لألمم  تقرير  قال 
أجبرت خمسة آالف شخص  التركية في عفرين 
املتحدة  األمم  أن  التقرير  في  وجاء  النزوح،  على 
في  شخص  ألف  خمسني  ملساعدة  مستعدة 
عفرين ولديها إمدادات لثالثني ألفا في حالة زيادة 

النزوح.
ومنذ بدء العملية العسكرية التركية في عفرين 
حماية  وحدات  من  مقاتال   80 من  أكثر  قتل   ،
املعارضة  السورية  والفصائل  الكردية  الشعب 
غالبيتهم  مدنيا   28 وكذلك  أنقرة  من  املدعومة 
السوري  املرصد  أفاد  كما  التركي،  القصف  في 
إلى  معلوماته  في  يستند  الذي  اإلنسان  حلقوق 
شبكة واسعة من املصادر على األرض، لكن أنقرة 

نفت أن تكون أصابت مدنيني في القصف.
اطالق صواريخ على  األقل في  وقتل مدنيان على 
الثالثاء  صواريخ  وسقطت  تركية.  حدودية  مدن 

على مدينة كيليس التركية.

حفيدة امللكة إليزابيث ستتزوج حبيبها هذا العام
الذي  بروكسبانك  البريطانية يوجيني جلاك  األميرة  باكنغهام خطبة  أعلن قصر 
العام.  القران سيكون هذا  إن عقد  قائال  وقت طويل  به عالقة حب منذ  تربطها 
واألميرة يوجيني )27 عاما(، هي حفيدة امللكة إليزابيث وترتيبها الثامن في والية 

العرش. وهي االبنة الثانية لألمير أندرو ثالث أبناء امللكة واملعروف بدوق يورك.
األميرة  خطبة  عن  اإلعالن  يورك  ودوقة  دوق  يسر  بيان:  في  باكنغهام  قصر  وقال 
يوجيني للسيد جاك بروكسبانك )متت خطبة األميرة والسيد جاك بروكسبانك 
في نيكاراغوا هذا الشهر( .  وسيقام حفل الزفاف في اخلريف بكنيسة القديس 

خطيبته  على  هاري  األمير  عمها  ابن  زفاف  حفل  سيشهد  الذي  املكان  نفس  وهو  وندسور  في  جورج 
نفسها  الكنيسة  في  الزواج  ماركل  وخطيبته  هاري  األمير  ويعتزم   ، مايو  في  ماركل  ميغان  األميركية 
الذي يحظى بشعبية  الطراز  بولينيزي  الراقي  بروكسبانك ملهى »ماهيكي«  ويدير  القادم  في 19 مايو 
املشاهير الشباب. يذكر أن يوجيني هي الوريثة التاسعة في ترتيب والية العرش بعد عمها األمير تشارلز 

وجنله األكبر األمير ويليام وآخرين من بينهم شقيقتها بياتريس 29 عاما.

ماكرون ينعى “بابا املطبخ الفرنسي” و “طاهي القرن”
نعى الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون، الطاهي الشهير بول بوكوز الذي توفي عن عمر ناهز 91 سنة، 
ووصفه بأّنه »جتسيد للمطبخ الفرنسي«. قائالً: »اسمه )بوكوز( وحده خّلص فن الطهي الفرنسي فيما 

يتعلق بسخائه واحترامه للتقاليد وكذلك في إبداعه«.
يُلقب بوكوز بـ»بابا املطبخ الفرنسي«، وقد أطلقت عليه مجلة دليل الّذواقة »جولت ميالو« عام 1989 
لقب »طاهي القرن«. ويعتبر مطعمه »ذي أوبيرج دو بونت دي كولوجنس«، احلائز على تصنيف سياحي ثالث 

جنوم بالقرب من ليون، قبلة لهواة تذوق الطعام من كل أنحاء العالم.
صار بوكوز أيقونة لفن املعيشة الرفيع في الطعام الرائع واملشروبات حتى خارج حدود بلده. وكان ضمن 
حركة »نوفيل كويزين« )املطبخ اجلديد( لشباب الطهاة في املاضي التي كانت تهدف إلى جتديد الطهي 
بول  ولد  الطعام.  أطباق  ومحلية  الطازجة  واملكونات  للطعام  البسيط  اإلعداد  على  اعتماداً  الفرنسي 
اللذين  وإيرما بوكوس  األكبر جلورج  االبن  الكهل هو  الطاهي  بوكوز في فبراير )شباط( عام 1926، وهذا 

ينتميان إلى أسرة تفتخر بأّنها تعمل في مجال املطاعم منذ القرن السابع عشر. 
حصل وهو في عامه الـ32 على أول جنمة ميشالن، وفي عام 1961 حاز على رتبة أفضل عامل في فرنسا. 
وفي 1962 توّلى العمل في مطعم والده ليفوز بالنجمة الثانية ثم الثالثة في عام 1965 ومنذ ذلك احلني 
الفرنسية  رئيس اجلمهورية  الشرف من  ُمنح وسام جوقة  الفعلي. وفي عام 1975  الشهرة  دخل عالم 
جيسكار ديستان. وهو أول طاٍه يقام له متثال ويوضع في املتحف الفرنسي. زار عدداً من املطاعم العاملية، 
وكان له أكادمييته اخلاصة لتعليم فن الطهي بالقرب من مدينة ليون الفرنسية، املنطقة التي ولد فيها. 
يعتبر بوكوز من أشهر الطباخني في العالم، ففي سن 87 تسلم باحتفالية في نيويورك، جائزة »شيف 

القرن« التي مينحها معهد الطهي األميركي املرموق. 
وفي عام 1990 أصبح رئيساً ملدرسة »eCullY« لفنون الطهي وملؤسسة إيرو توك، ومنذ عام 1992 بات 

مسؤوالً عن رئاسة جمعية عّمال فرنسا املبدعني في مجال خدمات التغذية والطهي.
وتوّسعت  العالم،  أنحاء  جميع  في  صيته  وذاع  والنجاح  بالتقدم  املهنية  بوكوز  حياة  مسيرة  استمرت 
إمبراطوريته لتضّم نحو أكثر من 20 مؤسسة في فرنسا والواليات املتحدة واليابان، وانتشرت كتبه في 

عالم الطهي، والطهاة يتعلمون منها أساليب الطبخ وفنونه املميزة.
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Enjoy these fun lion facts for kids. Learn about lion behavior, 
how fast they can run, where they are found, how many lions are 
usually in a pride, the male’s mane, lioness differences and more. 
Check out the wide range of interesting facts about 
lions.
•	 Lions are the second largest big cat species in the 

world (behind tigers).
•	 The average male lion weighs around 180 kg (400 

lb) while the average female lion weighs around 130 kg (290 lb).
•	 The heaviest lion on record weighed an amazing 375 kg (826 

lb).
•	 Lions can reach speeds of up to 81 kph (50 mph) but only in 

short bursts because of a lack of stamina.
•	 The roar of a lion can be heard from 8 kilometers (5.0 miles) 

away.
•	 Most lions found in the wild live in southern and eastern parts 

of Africa.
•	 Lions are very social compared to other cat species, often living 

in prides that feature females, offspring and a few adult males.
•	 Male lions are easy to recognize thanks to their distinctive 

manes. Males with darker manes are more likely to attract fe-
male lions (lionesses).

•	 Lions are the national animal of Albania, Belgium, Bulgaria, 
England, Ethiopia, Luxembourg, the Netherlands and Singa-
pore.

•	 Lions in the wild live for around 12 years.
•	 When lions breed with tigers the resulting hybrids are known 

as ligers and tigons. There are also lion and leopard hybrids 
known as leopons and lion and jaguar hybrids known as ja-
glions.

•	 Lionesses are better hunters than males and do most of the 
hunting for a pride.

•	 In the wild, lions rest for around 20 hours a day.
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“Belinda and Tempest”
Belinda was a good girl. She tried to keep the right kinds of 
friends and together they tried to stay away from things they 
knew their parents and teachers would not approve of. Most 
of her friends were from the church so they listened closely to 
the sermons, the Sunday school lessons and other instructions 
they got at church to make sure they knew what was right. 
Belinda also did as she was taught and read the Bible and 
prayed even though she didn’t always understand what she 
prayed and if she prayed with her eyes closed, sometimes she 
went to sleep. 
One day daddy brought home a new pet. His name was Pete 
the Parakeet. For several days, everybody had fun talking to 
Pete but he didn’t say much. But it was clear that Pete had 
come to the house to be Belinda’s friend. So he lived in her 
room. 
“Wake up Belinda.” Pete suddenly said as she dozed off read-
ing her Bible. 
“Did you just talk to me?” she said to the little bird. She had 
a hard time believing that Pete the Parakeet would actually 
speak to her. 
“Yes, it’s my job to talk to you. I have been sent here to do 
this. I am called to be by your side to help when you have 
trouble like sleeping when you should be reading your Bible.” 
Well it was clear that God had sent Pete for a very special 
mission to help Belinda with her faith, in struggling against 
her weaknesses and to advise, comfort and teach her. That’s a 
pretty good parakeet. 
One day, Belinda met Tempest. Tempest wasn’t like the other 
girls, she was new, exotic, kind of exciting. So Belinda want-
ed to know Tempest more because she felt that Tempest could 
teach her some of those grown up things that other people 
would tell her about because they always treated Belinda like 
a little kid. 
Belinda starting finding times to be with Tempest when no-
body knew about it. She found her best times with Tempest 
were always when nobody knew she was around and the thing 
she was telling Belinda were secrets. Secrets are fun. 
“You know most of the things your parents and the church say 
are bad aren’t bad.” Tempest told her. 
“Really? Why would they lie to me?” Belinda objected. “I 
know they love me.” 
“They do love you but they think you have to be protected 
because they don’t want you to have the fun things they have. 
God could let you have fun things like smoking and drinking 
and staying out all night but he knows the adults should keep 
things fun things all to themselves.” Tempest lied to Belinda. 
Sadly, Belinda started to believe her. It was so easy to want to 
be like Tempest and to try to please her. 
As Belinda was walking home from spending time with Tem-
pest, she was thinking about trying a few things she liked 
to do. After all, it was a secret so nobody would know. Plus 

she would still be a good girl to her friends and family and 
at church. Her fun times with Tempest would just be a little 
secret between the two of them. Suddenly Pete the Parakeet 
landed on her shoulder. 
“How did you get out of your cage?” Belinda objected. 
“You would like to box up the voice that reminds you of your 
moral duties but it doesn’t work like that,” the little bird said 
to her sternly. Belinda didn’t like be lectured, particularly by a 
bird but she knew he was right. “Tempest is leading you astray 
from God.” Pete continued. “God knows what is going on so 
your little secret isn’t a secret and if you develop sin habits 
with her, they won’t be a secret long from your parents and 
friends either.” He said insistently. 
Belinda felt so much guilt and conviction in her spirit because 
of what Pete was telling her. But she was confused because 
she wanted it both ways. She wanted to be good and have the 
respect of God and her mom and dad and the church but the 
fun things Tempests offered were so hard to resist. Finally, she 
did start to give in and met with Tempest to try some things. 
Tempest laid all of the exciting forbidden things on the table 
in front of her at Tempests house when nobody was around. 
There it all was, the cigarettes, the alcohol, the bad maga-
zines and tapes, a connection to the internet already on some 
naughty sites. All she had to do is reach out and take it and 
nobody was there to stop her. 
Suddenly she looked out the window and saw Pete the Para-
keet in the tree out side the window and his eyes were fixed on 
her. She thought she could hear his voice in her head. But this 
time he wasn’t lecturing her or making her feel bad. 
“None of that will satisfy you Belinda.” The voice said. “All 
of these things are Satan’s cheap substitute for the perfect joy 
and love that Jesus gives. Right now Jesus is inside you giving 
you the strength to get up and walk away from these sins. You 
can feel him can’t you?” The voice said. 
“Yes, I can feel him.” Belinda said out loud. 
“What?” Tempest responded. “Who are you talking to?” 
“Don’t use your own strength to resist the sins Belinda.” The 
voice said to her. “Use God’s strength inside you and get up 
and walk away and go home and have a Bible study with your 
pet bird.” It helped her. 
And that is what she did. She stood up and just turned and 
walked away. God’s strength inside her even helped her resist 
arguing with Tempest but instead she just put Tempest behind 
her and treated her like she didn’t even exists. Belinda had 
learned an important lesson about resisting the devil and his 
desire to make you sin. You can too. You are the believer, like 
Belinda. And you will get temptations, like the ones Tempest 
brought. But the Holy Spirit’s job is to “come along side and 
help” you resist temptation, just like Pete the parakeet did. If 
you look for your own Pete, you will hear his voice and he 
will help you feel God’s power to resists temptation in you 
too every day.

An Allegory About Temptation
And I will ask the Father, and he will give you another Counselor 

to be with you forever—the Spirit of truth. The world cannot accept him, because 
it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you. 

[John 14:16-17]

R I D D L E  T I M E
Which letter of the alphabet 
contains the most water?
Answer for the last Issue:
The two camels were facing 
each other the entire time. 
Hence facing in opposite di-
rections.

By: 
Philo Girgis

Kids & Youth

Happy 
birthday
Melissa

Happy birthday
Heaven & Holy-Ann
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Father Anthony Messeh

Over the past several weeks Canadians 
have seen an organized effort by the Lib-
eral government in Ottawa targeting groups 
applying for Canada Summer Jobs funding. 
The groups in question are most often faith 
based organizations such as Churches, that 
provide students their first jobs, run sum-
mer camps and feed the homeless.
The Liberals introduced an attestation oath 
that applicants must sign in order to com-
plete the application. This is an oath that 
goes far beyond respecting Canadians’ 
rights and freedoms. This oath asks Canadi-
ans to attest that they agree with the Prime 
Minister’s privately held beliefs and those 
of the Liberal Party.
The following is the attestation oath that 
has attracted much controversy:
“Both the job* and my organization’s core 
mandate* respect individual human rights 
in Canada, including the values underlying 
the Canadian Charter of Rights and Free-
doms as well as other rights. These include 
reproductive rights and the right to be free 
from discrimination on the basis of sex, 
religion, race, national or ethnic origin, co-
lour, mental or physical disability or sexual 
orientation, or gender identity or expres-
sion.”
This goes so far beyond what is fair to ask 
of a faith based organization that Liberal 
Member of Parliament Scott Simms peti-
tioned his own government to reverse the 
clause. He went on to say “it’s unfair that 
churches and Christian groups are being 
asked to violate their fundamental beliefs in 
order to receive funding for jobs and pro-
grams that are non-political, or unrelated to 
reproductive rights.” It is remarkable that 
this was the only dissenting Liberal voice 
to this overbearing change.
In an effort to respond to the weeks of bad 
press the Liberals received they have tried 
clarify that there is a difference between the 
beliefs and activities of an organization and 
its core mandate. This effort is simply too 
little, too late. The Prime Minister has dem-
onstrated once again that for him respect-
ing diversity does not include respecting 
diverse opinions and beliefs. 
It’s shameful for the Prime Minister to cut 
funding for students through the summer 
jobs program because their views differ 
from his own. It’s time someone reminds 
the Prime Minister it’s taxpayer money not 
his trust fund. Tens of thousands of summer 
jobs are on the line.
As always should you require any assis-
tance please do not hesitate in reaching out 
to my office.

Bob Saroya 
Member of Parliament 

for Markham-Unionville

Column by: 

Bob Saroya, 

MP

Column from Bob 

Saroya, Member of 

Parliament

The best thing about the 
new year is that with it 
comes a renewed sense of 
hope that, “THIS IS THE 
YEAR…”
This is the year that I final-
ly get in shape...
This is the year that I get 
that promotion...
This is the year that I take the next step 
forward in my relationship...
This is the year that I read the whole 
Bible...
THIS is the year!  There’s no shortage 
of optimism on January 1.  
But we’re now more than two weeks 
into 2018.  How are those goals and res-
olutions doing?  Do you even remember 
them?  
They say that 80% of New Year’s reso-
lutions don’t even survive till the end of 
January!  Sounds about right, doesn’t it?
If you’re finding your goals on life sup-
port as well, I believe there are two 
possible reasons why.  Your problem 
lies either in the process of SETTING 
GOALS, or in the process of FOLLOW-
ING UP with your goals. 
I’ve written before about how I person-
ally set goals each year.  I have a spe-
cific process that I’ve been using for 
the past 4-5 years and it works great for 
me.  But what I want to share today is 
the process I’m using to FOLLOW UP 
with those goals – which is equally as 
important and might be the reason you 
find yourself falling short.  
The main change in my 2018 plan is 
that I’M GOING BACK TO ANALOG!  
I’m using a “paper and pen” system to 
follow up with my goals.
“Paper and pen” – you remember those 
things right?  Those things we used to 
use back in school that since been re-
placed with our phones and tablets and 
laptops.  Everything these days is push-
ing us to use less paper and more tech-
nology.  
When was the last time you wrote down 
a phone number on a piece of paper?  
When was the last time you took meet-
ing notes in a notebook?  When was the 
last time you had an actual To Do list 
that you wrote by hand?
I know I know, it’s not 1996 anymore 
and I need to get with the times.  I get 
that fully and I’m all for using technolo-
gy to make our lives better and improve 
the way we do things.
But I’m afraid that in many ways – spe-
cifically when it comes things that are 
of major significance and importance – 
technology has become a hindrance!
Our phones/laptops/tablets are a mine-
field of distractions.  They are intention-
ally designed to pull our eyes AND our 
attention away from what we’re doing.  
Every time you turn one of them on, you 
are inviting distraction into your day 
and focusing becomes that much more 

of a challenge.
You’re just one click away 
from a wasted day!
So what I’ve done is gone 
back to analog – that is, paper 
and pen.  I purchased a Full 
Focus Planner, created by the 
productivity guru (and fellow 

Orthodox Christian) Michael Hyatt, and 
this is what I’m using in 2018.  
Here’s what I love about my new plan-
ner:
I begin every day by opening to my 
GOALS page and reviewing each of my 
8 goals for the year.  I also review my 
MOTIVATIONS for each goal so I’m 
reminded not just of WHAT I want but 
WHY I want it.  Very powerful!
Every Monday, I begin the week by 
coming up with my WEEKLY BIG 
THREE – the three things I need to get 
done this week to move my goals for-
ward another step.  Again, very pow-
erful to think through this on a weekly 
basis and move that yearly goal along in 
bite-size chunks.
The other thing I do every Monday is 

go through a WEEKLY REVIEW of the 
prior week.  This is great to see mea-
sure my progress, see what worked and 
didn’t work, and make adjustments for 
the week ahead before setting my next 
WEEKLY BIG THREE.
Overall, I LOVE my new planner and 
it’s already made a huge difference in 
my goals for 2018.  You may not like 
my system – which is fine, you’re al-
lowed to be wrong “ – but the important 
thing is that you figure out what works 
for you.
Don’t settle on digital just because it’s 
easier.  Give analog a try, especially if 
you’ve found yourself to be very easily 
distracted when you’re using technol-
ogy.  Trust me, there’s just something 
about writing it down on paper with 
your own hand that makes it much more 
real than simply typing it into a laptop.  
Why?  Because in the end, goal-SET-
TING is only as valuable as goal-FOL-
LOW UP.  
“A goal without a plan is just a wish.” 
Antoine de Saint-Exupéry

I’M GOING BACK TO ANALOG!2018:



Happy New Year! I hope 2018 has been man-
ageable for you thus far!
If you have been following this blog over the 
years, you will know that I am not big on ‘res-
olutions’ for the New Year. Not because I do 
not think setting goals is important, or because 
I think we should not strive to do better in the 
new year. However, my issue with resolutions 
is that society makes it seem that we need to 
set one huge big fancy thing that we will work 
on for the year. And often, these resolutions 
become redundant - such as weight loss, ex-
ercise, healthy eating, etc. And while these are 
important, I do not think making a resolution 
is important. It is the ACTION PLAN that is.
This is why I like intentions. I feel that they 
are more goal-directed and achievable. Allow 
me to explain. A resolution could be ‘this year, 
I resolve to eat more vegetables and exercise 
more’. If you try that for a week or two, you 
may not be able to sustain it.
Meanwhile, an intention could be ‘this year, I 
intend on becoming physically and mentally 
stronger. To do this, I will eat foods that nour-
ish my body and I will move my body in ways 
that makes me feel good. I can do this by hav-
ing an apple each morning with breakfast, and 
I will take a walk every Sunday evening’.
See the difference? Intentions allow us to not 
only think about WHAT we want to do, but 
HOW we are going to them. When setting in-
tentions, it is helpful to think about whether or 
not they are doable. For example, we have all 
heard that goals should be ‘SMART - specific, 

measurable, achievable, realistic, and time-
oriented’. But I will be the first to admit that I 
don’t always use this when making my goals. 
This year, however, I know that if I do not 
make my intentions SMART, I will not be able 
to sustain them long-term. I need to challenge 
myself by making intentions, but if they are 
not sustainable or something hat I can reason-
ably do, I will give up after one or two weeks. 
And finally, resolutions tend to make us feel 
hopeless when we are not successful at first. 
‘Oh no. I did not read my daily meditation for 
two days, like my resolution was. This sucks. I 
cannot achieve this resolution. Oh, well. There 
is always next year. Or maybe I should change 
my resolution....?’
This sets us up for failure - and makes us feel 
that we cannot achieve anything. Instead of 
thinking like this, look at why your goal did 
not work out. Was it too big of a jump at once? 
Did you forget to think about how you would 
actually achieve the goal given your resources 
and demands? Do you need to look back on 
your intention and understand WHY it is im-
portant to you - and whether or not you RE-
ALLY want this? This is the beauty of inten-
tions - it gets us to reflect on our goals, the 
actions we will take to achieve them, and how 
we are going to get there. Intentions helps us 
be present in the moment, and focus on what 
we CAN do, rather than what we CANNOT 
do.
This year, if you are setting a goal or intention, 
be patient with yourself. Make an action plan, 
and try your best. And if it does not work out, 
find out why. Remind yourself of why this in-
tention is important to you. And try your best. 
It is never ever ever too late to start again, to 
try something new, and to set another inten-
tion.

How could we have known that Trudeau’s 
‘Sunny Ways’ was really liberal-speak for Iden-
tity Politics?
The Trudeau Liberal’s using ‘politics by divi-
sion’ combined with unimaginable hypocrisy 
is a toxic brew currently reshaping the country, 
and not for the better.
Mark Bonokoski in a Toronto Sun column a 
year ago noted this about Trudeau that “… 
identity politics that he slams other parties for 
employing, but which he himself plays like a 
virtuoso.”
Almost every week there is a new target. We 
have seen verbal and/or legislative attacks on 
small business owners, doctors, children with 
autism, people with diabetes, Christians, Cana-
dians of certain income levels, students, single 
earner families, resource-based industries, 
Christian faith-based organizations and victims 
by using religious, ethnic and geographical dif-
ferences.
In his 2016 speech to the United Nations Gen-
eral Assembly, with great media coverage at the 
time, Justin Trudeau warned against politicians 
who exploit people’s anxieties saying that lead-
ers must choose diversity over division and, “I 
stand firmly against the politics of division, the 
politics of fear, the politics of intolerance or 
hateful rhetoric” – words he uses regularly. 
In his 2015 campaign, he told the Toronto Star 
that, “We know that careful application of these 
politics, of strategic vote-getting and wedge 
politics and division and negativity can actually 
lead to getting a majority government.”
Little did we know at the time that Mr. Trudeau 
was subscribing to use this approach for him-
self. 
Shortly after his election, Trudeau told the Fi-
nancial Post that, “What I look for is openness 
to a wide range of opinions and solutions.” And 
“Trudeau junior dividing Canada” was last 
week’s headline in the Winnipeg Sun.
However, Trudeau has stooped to a new low 
in his enthusiastic use of Identity Politics by 
attacking organizations applying for Canada 

Summer Jobs funding. By making it manda-
tory that successful applicants for this govern-
ment program attest that they concur with the 
Trudeau Liberal Party pro-choice values totally 
politicizes a program that is supposed to help 
young people gain work experience.
Canada Summer Jobs helps employers create 
much-needed summer job opportunities for stu-
dents, while strengthening local economies and 
communities across Canada. The program pro-
vides funding for not-for-profit organizations, 
public sector employers and small businesses 
to create summer jobs for full-time students (15 
to 30 years old) who intend to return to their 
studies in the next school year. It helps students 
gain the skills and experience they need to be 
successful, now and in the future, while earning 
money for the upcoming school year. 
The previous Conservative Government contin-
ued to increase its investment in  Canada Sum-
mer Jobs. It was an important part of our $330 
million annual Youth Employment Strategy to 
help young Canadians get the skills and work 
experience they need to transition to the work-
place. 
Along with this strategy, Conservatives made 
several tax deductions to help students afford 
post-secondary education. Allowing full-time 
students to earn more money by doubling the 
in-study income exemption, allowing part-time 
students to have higher family incomes without 
affecting their eligibility for Canada Student 
Loans and increasing the income eligibility 
threshold for part-time students used to deter-
mine eligibility for the Canada Student Grant to 
align it with the threshold for full-time students 
from low-income families were an example. 
This type of support did not garner much media 
attention, but I can guarantee it was much more 
meaningful and nation-building than the iden-
tity politics used today.
Costas Menegakis is the former Parliamentary 
Secretary to the Minister of Citizenship and 
Immigration and former Member of Parliament 
for Richmond Hill.

Shameful Identity politics in Canada  
By Costas Menegakis, Former MP Richmond Hill

Setting Intentions

By:

Saturday, January 27th, 2018 - Issue (105)

1 844 355 6939


